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Resumo

A esquizofrenia é uma patologia incapacitante que interfere nos domínios cognitivos,

emocionais, sociais e funcionais do individuo. Especificamente quanto às funções executivas

do funcionamento cognitivo, os dados empíricos obtidos nas investigações realizadas

concluem que se verifica um deterioro da memória de trabalho, sendo necessário

compreender quais as suas componentes mais afetadas.

Uma vez que a memória visual promove a ligação da representação percetiva com a

representação de longo prazo de objetos, o principal objetivo deste estudo é averiguar a

existência de diferenças no desempenho dos indivíduos numa tarefa experimental acerca

deste tipo de memória, comparando os resultados obtidos por um grupo de sujeitos com

esquizofrenia (n = 21) e um grupo de controlo sem psicopatologias (n = 21). Para tal

desenvolveu-se um estudo de design quasi-experimental, de avaliação deste sistema mnésico,

com duas condições distintas, baseadas nos trabalhos de Sperling (1960): o Relatório Total e o

Relatório Parcial.

Os resultados demonstram a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os

dois grupos de participantes, nomeadamente no que diz respeito à quantidade de acertos, à

média de acertos, às habilitações literárias, à profissão e à média de acertos face aos

diferentes intervalos inter estímulos (ISI), tendo o grupo experimental demonstrado maiores

dificuldades.

Palavras-chave

Esquizofrenia, Memória de Trabalho, Memória Visual, Relatório Total, Relatório Parcial.
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Abstract

Schizophrenia is an incapacity pathology that interferes in cognitive, emotional, social and

functional domains of the individual. Specifically about executive functions of the cognitive

functioning, the empirical data obtained in many researches conclude that there is an

impairment of working memory. That for, is necessary to understand which of the

components are more affected.

Visual Memory promotes the connection between a perceptual representation and a long-term

representation of objects, so the main purpose of this paper is to assess the existence of

differences in the performance on an experimental task that evaluates this memory system,

comparing the data between a group of individuals with schizophrenia (n= 21) and a healthy

control group (n= 21). It was developed a research with an quasi-experimental design,

assessing this memory system, based on Sperling work (1960), with two different conditions:

Total Report and Partial Report.

The results demonstrate the existence of differences between the two groups of participants,

namely in what concerns the amount of hits, the mean of hits, educational qualifications,

occupation and mean of hits in different inter stimulus interval (ISI). The experimental group

demonstrate greater difficulties.

Keywords

Schizophrenia, Working Memory, Visual Memory, Total Report, Partial Report.
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Resumen

La esquizofrenia es una patología incapacitante que interfiere con los dominios cognitivos,

emocionales, sociales y funcionales del individuo. Específicamente cuanto las funciones

executivas del funcionamiento cognitivo, los dados empíricos obtenidos en investigaciones

realizadas concluyen que se verifica un deterioro de la memoria de trabajo, siendo necesario

comprender cuales las componentes más afectadas.

Una vez que la memoria visual promueve la ligación da representación perceptiva con la

representación de largo plazo de objetos, el principal objetivo de este estudio es averiguar la

existencia de diferencias en el desempeño de los individuos en una tarea experimental acerca

de este tipo de memoria, comparando los resultados obtenidos con un grupo de sujetos con

esquizofrenia (n= 21) y un grupo de controlo sin psicopatología (n= 21). Para tal, se desarrolló

un estudio de design quasi-experimental, de evaluación de este sistema de memoria, con

dúas condiciones distintas, basadas en los trabajos de Sperling (1960): en Informe Total e el

Informe Parcial.

Los resultados muestran a existencia de diferencias entre los dos grupos de participantes, a

saber con respecto à la cuantidad de éxitos, la media de éxitos, las cualificaciones, la

profesión y la media de éxitos frente los diferentes intervalos entre estímulos (ISI), tiendo lo

grupo experimental mostrado mayores dificultades.

Palabras Clave

Esquizofrenia, Memoria de Trabajo, Memoria Visual, Informe Total, Informe Parcial
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Introdução

A esquizofrenia, uma das patologias mentais mais incapacitantes (Costa & Andrade,

2011; Maia-de-Oliveira et al., 2012), tem tido diversas conceptualizações, tendo-se tornado

uma entidade única no século XIX, com Emil Kraeplin e, posteriormente, com Emil Bleuler que

a denominou, como esquizofrenia (Helder, 2010). A sintomatologia é variada afetando vários

domínios do indivíduo, podendo ser agrupada em três dimensões: sintomas positivos,

negativos e cognitivos (Ferretjans, Moreira, Teixeira & Salgado, 2012). Quanto à sua etiologia,

os autores variam na sua concetualização, uma vez que têm enfoques distintos. São realçados

fatores genéticos, estruturais, biológicos (de conectividade neuronal) e ambientais, que se

influenciam, dando origem às alterações verificadas na patologia (e.g. Tandon, Nasrallah &

Keshavan, 2009).

Um dos défices neuro-cognitivos identificados na esquizofrenia, estudado teórica e

empiricamente é o declínio da memória de trabalho (Hahn, Kappenman, Robinson, Fuller,

Luck & Gold, 2011). Esta função executiva permite o armazenamento temporário de

informação e a sua manipulação, num curto espaço de tempo (Miranda et al., 2006). A região

cerebral pré-frontal é aquela que tem um papel mais proeminente neste tipo de memória

(Nee et al., 2012), sendo igualmente uma das áreas mais afetadas na esquizofrenia (Grillon et

al., 2013).

Sendo os processos atencionais seriamente importantes para a memória de trabalho,

há dois séculos que se tenta perceber qual a quantidade de informação que um indivíduo

consegue captar num instante (Crespo, 2002). Este processamento visual envolve uma

estrutura denominada memória visual, que promove uma ligação da representação percetiva

à representação de longo-prazo de objetos (Simmering, 2012). A memória visual compreende

uma representação inicial da qual a informação crítica é extraída e consolidada para longas

durações (memória icónica) e um outro tipo de memória com uma reduzida capacidade

(memória visual de curto-prazo ou memória visual de trabalho) (Haenschel & Liden, 2011).

Estudos que avaliam a memória visual salientam défices existentes na esquizofrenia. Os

défices são encontrados na recordação imediata (i.e. segundos após a visualização de figuras

ou objetos), o que sugere que a aquisição inicial do material interfere no processamento da

mesma (Seidman, Lanca, Kremen, Faraone & Tsuang, 2003).

Apresenta-se como principal objetivo do estudo avaliar a existência de declínio

cognitivo na memória sensorial em sujeitos com esquizofrenia, comparativamente a sujeitos

de controlo. Para que tal se pudesse concretizar foi realizada uma tarefa experimental para

avaliação deste traço mnésico a 42 participantes: 21 indivíduos com esquizofrenia e 21

indivíduos de controlo (sem patologia do Eixo I ou II). Aplicou-se um questionário

sociodemográfico e, ao grupo experimental a Escala BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale).
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O presente trabalho organiza-se me duas partes distintas, a primeira de carácter

teórico contempla 3 capítulos com enfoques diferentes: a esquizofrenia, a memória de

trabalho e a memória visual. No primeiro capítulo procede-se a uma abordagem do conceito

da esquizofrenia, à sua definição, à influência dos anti-psicóticos na vida diária de indivíduos

com esta patologia e à sua etiologia (através dos marcadores biológicos). No capítulo acerca

da memória de trabalho, que se inicia com uma definição da mesma, serão observados os

modelos explicativos, a sua organização, a influência dos processos atencionais e a relação

com a esquizofrenia. Por fim, no capítulo 3 pretende-se fornecer uma definição do conceito

de memória visual e dos seus componentes (memória icónica e memória visual de trabalho), a

capacidade de armazenamento, finalizando-se com uma explicação acerca do paradigma de

Sperling (autor pioneiro de tarefas experimentais acerca da memória icónica).

De outro modo, no que diz respeito à segunda parte que compõe esta investigação,

procede-se à apresentação do estudo empírico, dos objetivos, da amostra, dos resultados

obtidos, finalizando-se com uma análise detalhada e discussão dos mesmos. Por fim,

proceder-se-á à elaboração das principais conclusões do estudo.
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1. Esquizofrenia

A palavra esquizofrenia teve a sua origem etimológica no grego (skízein, “fender”

+phrén “mente; espírito”, +ia), e define patologia mental caracterizada pela dissociação

entre o pensamento e a realidade física do próprio corpo do sujeito ou do ambiente em que

ele se encontra (incoerência mental e rutura do contacto com o mundo exterior) (Infopédia,

2013; Priberam, 2013). Tendo em consideração a definição de saúde mental da Organização

Mundial de Saúde, a saúde é um estado de bem-estar em que cada indivíduo percebe o seu

próprio potencial, consegue lidar com o stress normativo do quotidiano, ser produtivo e

frutífero no trabalho, sendo capaz de contribuir para a sua comunidade (WHO, 2013). Neste

contexto, a esquizofrenia surge num patamar de doença bastante elevado e severo, sendo

uma patologia psiquiátrica crónica debilitante (Giacon & Galera, 2006; Oertel-Knochel,

Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel, 2011). Cerca de 80% dos sujeitos a desenvolverem

recidivas e sintomas crónicos (Wannmacher, 2004). A nível mundial, a esquizofrenia é

considerada uma das dez principais causas que provocam incapacidade permanente (Sá

Júnior, 2008).

Esta patologia afeta cerca de 1% da população mundial, ao longo do ciclo vital e é

considerada uma das patologias mais incapacitantes no que concerne à saúde mental (Costa &

Andrade, 2011; Maia-de-Oliveira et al., 2012). A prevalência da esquizofrenia é semelhante

nos diferentes países, tanto no que concerne aos géneros como ao estatuto socioeconómico

ou mesmo quanto aos grupos culturais. Regra geral, o seu começo situa-se entre o final da

adolescência e o início da idade adulta (entre os 16 e os 30 anos de idade) (Vargas, 2004;

Silva, 2006; Sá Júnior, 2008), com uma idade média situada nos 25 anos, surgindo mais

precocemente nos homens (em mulheres surge 5 a 7 anos depois) (Massuda, 2013). As

hormonas femininas têm um efeito semelhante aos neurolépticos e, por isso a sintomatologia

só se manifesta posteriormente, com a diminuição das taxas hormonais (Giacon & Galera,

2006).

Apesar de existirem descrições de casos que se assemelham à esquizofrenia, que

remetem há alguns milénios, o entendimento desta patologia como entidade única recua a

meados do século XIX (Tando net al., 2009). As suas definições e limites têm variado

consideravelmente, desde essa época, permanecendo em controvérsia, com o principal

obstáculo de falta de um modelo coesivo e integrativo que incorpore todos os fatos

conhecidos acerca da patologia (Keshavan, Nasrallah & Tandon, 2011). De acordo com grande

parte dos autores, teve origem no conceito de “demência precoce” apresentado por Emil

Kraeplin em 1899, uma vez que o próprio considerava a existência de uma etiologia neuro-

degenerativa baseada na noção de que o declínio seria contínuo ao longo da patologia.

Posteriormente, em 1911, Eugen Bleuler catalogou esta doença, pela primeira vez, como

esquizofrenia (Elkis, 2000; Silva, 2006; Helder, 2010; Oertel-Knochel et al., 2011).
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De acordo com Freud (1977), as psicoses são distúrbios que resultam de conflitos

existentes entre o Ego e o mundo externo (realidade) e refletem o insucesso no

funcionamento do primeiro em permanecer leal à sua dependência do exterior e tentativa de

silenciar o Id face a uma frustração relativa à não realização de um desejo de infância

profundamente enraizado na organização filogenética. Por outro lado, para Winnicott (1963)

esta patologia caracteriza-se por um distúrbio do pensamento e a preocupação com o

desenvolvimento da capacidade de pensar autonomamente. Este autor considera a

esquizofrenia como resultado de variadas falhas de construção da personalidade, decorrentes

de um meio que não foi facilitador no auxílio para atingir diversas metas, como a integração,

a personalização e o desenvolvimento de relações objetais (Costa, 2006).

As características clínicas apresentadas por indivíduos com esta patologia são

diversificadas e manifestam-se de forma diferenciada tanto interindividualmente como

intraindividualmente (nomeadamente ao nível da evolução) (Giacon & Galera, 2006; Helder,

2010). Ainda assim, podem agrupar-se as suas características com base no tipo de

sintomatologia, nomeadamente em sintomas positivos, negativos e cognitivos (Ferretjans,

Moreira, Teixeira & Salgado, 2012). Este quadro clínico, pelas suas características peculiares

de apresentação, conduz a um comprometimento social e funcional dos indivíduos portadores

da mesma (Sá Júnior, 2008), tornando-os frágeis face a situações de stress, o que parece

aumentar o risco de suicídio (Shirakawa, 2000).

A sintomatologia positiva, inicia-se usualmente na adolescência ou início da idade

adulta, sendo frequentemente precedida de vários graus de sintomatologia negativa e de

distúrbio cognitivo. No que diz respeito à remissão completa da sintomatologia, esta é

parcamente verificada uma vez que diversas características clínicas se mantêm,

nomeadamente no que diz respeito aos danos ao nível funcional e social, acrescentando-se

frequentemente um abuso de substâncias co mórbido e uma diminuição da longevidade

(Tandon et al., 2009).

No que diz respeito à etiologia da esquizofrenia, os diferentes e diversos estudos

apresentados ao longo do último século têm contribuído para a sua catalogação, mas sem

resultados absolutistas (Tandon et al., 2009). Assim, as evidências têm sugerido uma

constelação de fatores que contribui para o seu surgimento e desenvolvimento, tais como:

genéticos, ambientais e sociais, que se influenciam reciprocamente e são críticos para a sua

patogénese (Sá Júnior, 2008; Oertel-Knochel et al., 2011). Considera-se que a mesma tem

uma base neurodesenvolvimental, uma vez que, apesar da sua manifestação ativa ocorrer

usualmente na adultez, as suas raízes encontram-se em fases anteriores de desenvolvimento

cerebral (Meyer & MacCabe, 2012).

A evolução desta patologia caracteriza-se por uma trajetória sequencial com duração

diferente em cada indivíduo e envolve: (1) uma fase pré-mórbida com manifestação de

disfunção cognitiva, motora e/ou social diminuta; (2) uma fase prodrómica que se caracteriza

pela presença de sintomas positivos atenuados e declínio funcional e que dura

aproximadamente cinco anos (Oertel-Knochel et al., 2011); (3) uma fase aguda assinalada
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pelo primeiro episódio psicótico que anuncia o início da esquizofrenia; (4) episódios psicóticos

repetidos variados na duração e com disfunções aumentadas; (5) uma fase estável ou de

plateau em que se revelam predominantemente os sintomas negativos e os défices cognitivos.

Para além destas, existe ainda uma fase de recuperação que pode ocorrer ou não em

qualquer estágio da patologia (Tandon et al., 2009). De acordo com Keshavan e Schooler

(1992, cit in Costa, 2006) estas fases poder-se-ão reduzir a três: fase prodrómica, fase ativa e

fase residual. Na fase ativa, a característica central reconhecida é a perda do teste de

realidade, o que resulta num grau de prejuízo acentuado do julgamento da realidade.

Com a identificação da sintomatologia na fase prodrómica, nomeadamente dos

sintomas psicóticos, neuróticos, de alterações de humor ou de alteração do pensamento

(considerados como sintomas base) poder-se-á proceder à identificação de indivíduos com

elevado risco de desenvolverem a patologia. Infelizmente, este tipo de sintomas é muitas

vezes descartado ou subvalorizado, o que não permite um trabalho preventivo eficaz (Oertel-

Knochel et al., 2011). Neste sentido, os objetivos terapêuticos na fase aguda passam pela

redução dos sintomas, prevenção de danos e melhoria do funcionamento social do indivíduo.

Os antipsicóticos são indicados em praticamente todos os episódios psicóticos agudos, sendo

que aproximadamente 60% dos sujeitos com esquizofrenia medicados por seis semanas

atingem remissão completa ou experimentam apenas sintomas superficiais. De outro modo,

na fase de manutenção, o objetivo é manter o indivíduo assintomático ou melhorar o nível de

funcionamento e a qualidade de vida, prevenindo recaídas. Estima-se que cerca de 80% dos

indivíduos com esta patologia apresentem novos surtos psicóticos e apenas um em cada seis

sujeitos se mostra assintomático sem necessidade de medicação nos 10-15 anos que seguem o

primeiro surto psicótico. O uso continuado de anti psicóticos, durante a fase de plateau

(entre seis meses a um ano) reduz as taxas de recidiva, até cerca de 2 anos (Wannmacher,

2004).

Um desenvolvimento lento e insidioso da patologia assinala frequentemente um curso

e resultados mais austeros e sem remissão. Contudo, a investigação recente indica que, após

os primeiros anos de doença manifesta, alcança-se uma menor quantidade de sintomas

diminuindo a ocorrência de deterioro. Ainda que um número de indivíduos recupere

parcialmente, podem continuar a sofrer sintomas residuais dos episódios psicóticos ativos

(Oertel-Knochel et al., 2011). Os estudos demonstram que o período de tempo decorrido

desde o início da sintomatologia até à procura de tratamento por parte dos sujeitos com

esquizofrenia tem uma influência fundamental no prognóstico da patologia e, pode demorar

vários anos até ser concretizado. Uma vez que a patologia se inicia na idade adulta jovem,

costuma ocorrer em períodos em que o indivíduo está na fase de estudos ou no início da vida

profissional, o que leva a uma rutura significativa da sua rede de suporte social (Neto, 2000).

Habitualmente a esquizofrenia está associada a danos cognitivos médios a moderados, mas

cerca de 20 a 30 % dos pacientes têm um intervalo normativo de neuro-cognição. Poderá ser

útil examinar a presença de debilidades ao nível cognitivo num nível intra-individual (Palmer,

Savla, Fellows, Twamley, Jeste & Lacro, 2010).
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Sujeitos com esquizofrenia têm taxas levemente anómalas de esquecimento. Esta

perda de informação é comparável com a observada em sujeitos com epilepsia do lobo

temporal, podendo ser um reflexo do funcionamento deteriorado do hipocampo, uma das

regiões que se demonstra consistentemente mais afetada na esquizofrenia. Esta patologia

pode ser comparada à Perturbação Bipolar no sentido em que existem semelhanças ao nível

dos fatores genéticos (Meyer & MacCabe, 2012), da distribuição por géneros, das

características biológicas (anomalias cerebrais estruturais), fenomenologia clínica e défices

neuropsicológicos, nomeadamente o nível de disfunções nas funções executivas, na atenção e

na memória (Chan et al., 2012; Seidman, Lanca, Kremen, Faraone & Tsuang, 2003).

Entre os prejuízos encontrados nestes sujeitos, alguns autores salientam também

alterações no que diz respeito à codificação semântica. Os indivíduos com alucinações visuais

encontram-se significativamente deteriorados em relação aos sujeitos de controlo na

pontuação de agrupamento semântico derivada da lista típica, não conseguindo obter bons

scores. Considera-se, portanto que quando as palavra-estímulo, quando são menos frequentes

no vocabulário dos indivíduos, apresentam uma dificuldade acrescida em recorrer à imagética

visual que lhes permitiria uma recordação posterior (Brébion, Ohlsen, Pilowsky & David,

2011).

1.1 Critérios de Diagnóstico

A esquizofrenia envolve um espectro de condições psiquiátricas, sintomas e anomalias

neuroanatómicas que diferem consideravelmente entre indivíduos (Zierhut et al., 2013). O

diagnóstico desta psicopatologia, baseado nos sistemas de classificação psiquiátricos, o DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition) e a CID-10

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th

Revision), baseia-se exclusivamente na sintomatologia clínica (i.e. sintomas que podem ser

avaliados clinicamente) (Oertel-Knochel et al., 2011).

De acordo com estes sistemas incluem-se: sintomas positivos (ou produtivos), como

delírios, alucinações, agitação e comportamentos destrutivos que parecem refletir um

excesso ou distorção de funções normativas e sintomas negativos (ou incapacitantes), como

anedonia, avolição, alogia (pobreza do discurso), embotamento afetivo, isolamento social ou

retraimento social, que indicam uma diminuição ou perda de funções normativas.

Acrescentando-se ainda deterioro cognitivo em diversos aspetos, nomeadamente: distúrbio no

pensamento, dificuldades atencionais e de julgamento (Wannmacher, 2004; Costa, 2006;

Costa & Andrade, 2011). No que diz respeito ao tratamento farmacológico, os primeiros

respondem mais facilmente do que os segundos, que se mantêm mesmo quando se atinge uma

estabilização da sintomatologia positiva (Wannmacher, 2004).

De acordo com o DSM-IV-TR (APA, 2002) os critérios que definem a esquizofrenia são:
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A. Sintomas característicos: dois (ou mais) dos seguintes, cada um presente por um

período significativo de tempo durante um mês (ou menos, se tratados com êxito):

1. Ideias delirantes;

2. Alucinações;

3. Discurso desorganizado (descarrilamento ou incoerência frequente);

4. Comportamento marcadamente desorganizado ou catatónico;

5. Sintomas negativos, isto é, embotamento afetivo, alogia ou avolição.

Só é necessário um sintoma do critério A caso as ideias delirantes possuam carácter bizarro ou

as alucinações consistam numa voz comentando o comportamento ou pensamento da pessoa

ou, duas ou mais vozes conversando entre elas.

B. Disfunção social/ocupacional: desde o início da perturbação e por um período

significativo de tempo, uma ou mais áreas principais de funcionamento, tais como o

trabalho, o relacionamento interpessoal ou o cuidado com o próprio, estão

marcadamente abaixo do nível atingido antes do início (ou quando se inicia na

infância ou na adolescência, a incapacidade para atingir o nível interpessoal,

académico ou ocupacional esperado).

C. Duração: os sinais contínuos da perturbação consistem pelo menos durante seis

meses. Neste período de seis meses deve estar incluído pelo menos um mês de

sintomas (ou menos se o tratamento tiver êxito) que preencham o critério A (isto é,

sintomas de fase ativa) e podem estar incluídos períodos de sintomas prodrómicos ou

residuais. Durante estes períodos prodrómicos ou residuais, os sinais da perturbação

podem manifestar-se apenas por sintomas negativos, ou se estiverem presentes de

forma atenuada dois ou mais dos sintomas enumerados no critério A (por exemplo,

crenças estranhas, experiências percetivas pouco habituais).

D. Exclusão de Perturbação Esquizoafetiva ou do Humor: a perturbação esquizoafectiva

ou do humor com caraterísticas psicóticas foram excluídas devido a: (1) não terem

ocorrido simultaneamente com os sintomas de fase ativa os episódios de depressão

major, maníacos ou mistos; ou (2) caso os episódios de humor tenham ocorrido

durante os sintomas de fase ativa, mas a sua duração total tenha sido mais curta do

que a duração dos períodos ativos e residuais.

E. Exclusão de perturbações relacionadas com substâncias/estados físicos gerais: a

perturbação não é devida aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (por

exemplo, abuso de drogas ou medicamentos) ou um estado físico geral.

F. Relação com uma Perturbação Global do Desenvolvimento: caso exista história de

Perturbação Autística ou de outra Perturbação Global do Desenvolvimento, o

diagnóstico adicional de Esquizofrenia só é realizado se estiverem presentes ideias

delirantes ou alucinações proeminentes pelo período mínimo de um mês (ou menos se

tratadas com êxito).
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Os subtipos de esquizofrenia são determinados pela sintomatologia presente,

existindo variação quanto ao prognóstico e ao tratamento e são: tipo paranoide, tipo

desorganizado ou hebefrénico, tipo catatónico, tipo indiferenciado e tipo residual (Costa &

Andrade, 2011).

1.2. Influência dos Anti Psicóticos

A abordagem farmacológica no tratamento da esquizofrenia pretende minimizar

sintomas e o declínio no funcionamento do indivíduo, bem como a diminuição de

hospitalizações, mantendo os efeitos adversos no mínimo (Meyer & MacCabe, 2012). Esta

abordagem é limitada, uma vez que não é eficaz em todas dimensões de sintomatologia

(Ferretjans et al., 2012). De acordo com Kane e seus colaboradores (1988, cit in Sá Júnior,

2008), a esquizofrenia resistente ao tratamento definir-se-ia pelo algoritmo: (1) mau

funcionamento num período prévio de 5 anos; (2) níveis elevados de psicopatologia avaliados

pela BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale); e (3) ausência de resposta a três períodos

anteriores de tratamento com, pelos menos, dois anti psicóticos de diferentes classes

químicas (Sá Júnior, 2008). Diferentes grupos de peritos têm proposto algoritmos

diversificados para o tratamento do primeiro episódio psicótico, mas concordam que os anti

psicóticos atípicos devem ser administrados primeiro. Se o indivíduo não responder ao

primeiro anti psicótico de segunda geração (SGA), deverá substituir-se por outro e, se

persistir a ausência de resposta poder-se-á utilizar um terceiro de nova geração ou um

clássico. Segue-se a indicação para o uso de clozapina e, se o sujeito não responder a este

último, o mais indicado é a eletroconvulsivoterapia (ECT), a combinação de anti psicóticos e a

potencialização com outros medicamentos (e.g. estabilizadores de humor e antidepressivos)

(Neto, 2000).

Os anti psicóticos atípicos, como a clozapina, têm manifestado bons resultados

terapêuticos que parecem relacionar-se com a sua ação no sistema serotoninérgico bem como

a interação com o sistema dopaminérgico. A relação entre estas monoaminas tem sido

estudada frequentemente e por diversos investigadores (Sá Júnior, 2008). De facto, os

neurónios do sistema dopaminérgico que se localizam na substância nigra ascendem ao

estriado através da via nigro-estriatal estando relacionados com a modulação do

comportamento motor. Por outro lado os neurónios da área tegmental ventral projetam-se

para as regiões límbica (projeções mesolímbicas) e cortical (projeções mesocorticais), áreas

envolvidas na cognição e modulação da motivação e recompensa. O efeito da libertação de

dopamina por estas projeções é mediado por uma série de recetores dopaminérgicos (Sá

Júnior, 2008).

No que diz respeito aos neurónios serotoninérgicos, surgem de núcleos específicos do

mesencéfalo, especificamente, do núcleo dorsal e mediano da rafe. O primeiro projeta-se no
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córtex e estriado, enquanto o segundo se projeta na região límbica. Os recetores

serotoninérgicos estão agrupados em três famílias. As vias serotoninérgicas do núcleo dorsal

da rafe projetam-se diretamente para a substância nigra inibindo a ação dos neurónios

dopaminérigos. A estimulação das fibras serotoninérgicas da rafe dorsal liberta serotonina na

substância nigra, o que se associa a uma diminuição da dopamina e, consequentemente dos

comportamentos mediados pela monoamina, o que sugere uma modulação inibitória dos

neurónios dopaminérgicos na substância nigra pela serotonina. Esta ação inibitória parece

resultar numa diminuição da libertação ou síntese da dopamina (Sá Júnior, 2008).

O conceito de modulação serotoninérgica da dopamina tem tido o apoio de

investigações com utilização de PET scans, mostrando que um antagonista da serotonina

aumenta a libertação de dopamina endógena enquanto o citalopram (um inibidor seletivo da

recaptação da serotonina IRSS) diminui a libertação endógena da monoamina.

Consistentemente com a influência inibitória da serotonina na dopamina, danos nas projeções

serotoninérgicas provocam a desinibição do sistema dopaminérgivo, causando um aumento do

nível de dopamina no estriado (Sá Júnior, 2008).

De acordo com o acima descrito existem evidências convincentes que projeções

serotoninérgicas inibem a função da dopamina em dois níveis: no mesencéfalo (inibição da

ação dos neurónios dopaminérgicos que se projetam na substância nigra) e no estriado e no

córtex (inibem a libertação sináptica de dopamina e a síntese da mesma. Como resultado os

agonistas da serotonina melhoram a inibição do sistema de dopamina (Sá Júnior, 2008). Os

anti psicóticos de nova geração têm substituído gradualmente os tradicionais (típicos) no

tratamento do primeiro episódio psicótico uma vez que têm uma ação mais ampla

contemplando uma menor ocorrência de efeitos colaterais. No que diz respeito ao primeiro

episódio psicótico existe uma necessidade de doses mais baixas de anti psicóticos do que em

sujeitos com a patologia mais prolongada. Investigações que utilizam PET (Tomografia por

Emissão de Positrões) têm verificado que doses reduzidas são adequadas para bloquear os

recetores implicados na esquizofrenia. A principal limitação dos anti psicóticos de segunda

geração é uma apresentação injetável (tanto para casos agudos, como na forma “depot” para

manutenção do tratamento). O efeito colateral mais verificado tem sido o ganho de peso, que

deve ser monitorizado de perto (Neto, 2000).

Tendo em consideração a evolução do quadro clínico do indivíduo, poder-se-á reduzir

gradualmente a dose do anti psicótico até cerca de 50% em relação à utilizada na fase aguda.

É importante que se utilize o uso da menor dose possível para o sujeito, de modo a garantir o

efeito profilático da medicação e minimizar os efeitos colaterais. Cerca de 75% dos indivíduos

que tiveram um primeiro episódio psicótico, têm uma recaída num período de 24 meses após

a suspensão da medicação. Portanto considera-se que a medicação deverá manter-se até,

pelo menos, dois anos após a fase aguda inicial antes da sua suspensão. Uma orientação

acerca do risco de recaída e dos sinais prodrómicos é fundamental pois permite favorecer

uma intervenção precoce no caso de recidiva (Neto, 2000).
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Uma exposição crónica a antipsicóticos provoca uma evidente redução do volume da

matéria cinzenta e branca. O haloperidol, como antipsicótico de primeira geração provoca

uma perda de volume cortical após um ano de tratamento (Zierhut et al., 2013).

De acordo com a literatura, os efeitos da medicação, especialmente dos

antipsicóticos de segunda geração, como a olanzapina podem ser bastante variáveis ao longo

de diferentes áreas corticais. Mesmo antes do tratamento neuroléptico, detetam-se défices

substanciais no volume cerebral de sujeitos com esquizofrenia. O tratamento neuroléptico

influencia positivamente o sinal BOLD (blood-oxygen-level-dependent) durante tarefas de

memória de trabalho. A normalização da hipofrontalidade neuronal tem sido descrita após a

administração de SGA, enquanto este efeito não se verifica em conjunto com antipsicóticos

de primeira geração (Schlagenhauf et al., 2010; Zierhut et al., 2013).

1.3. Marcadores Biológicos

Tem-se verificado recentemente uma mudança de paradigma na investigação

psiquiátrica, que altera profundamente a conceptualização de psicopatologias como a

esquizofrenia. Estas passam a ser consideradas como o resultado de alterações patológicas na

arquitetura e funcionamento dos circuitos cerebrais que corroboram os processos percetivos,

cognitivos e emocionais, que levam a distúrbios na coordenação neuronal nas suas redes e não

apenas na sua manifestação clínica (Oertel-Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel,

2011). Muita da investigação neuropsicológica acerca da esquizofrenia ao longo das últimas

três décadas tem sido motivada pela esperança de descobrir perfis neurocognitivos

específicos que possam elucidar a neuropatologia de base da esquizofrenia ou ainda para o

desenvolvimento de programas de reabilitação eficazes e eficientes (Palmer, Savla, Fellows,

Twamley, Jeste & Lacro, 2010).

Apesar de a esquizofrenia ser uma patologia que difere em aspetos importantes das

doenças neurodegenerativas primárias, existem evidências de que a mesma poderá partilhar,

parcialmente, alguns dos seus mecanismos patofisiológicos e moleculares (Oertel-Knochel,

Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel, 2011). Existe um corpo crescente de evidências

relativo a anomalias estruturais e funcionais que incluem uma alteração da conectividade

dentro da rede padrão na esquizofrenia, ou seja, existe um deterioro da neuroplasticidade

que pode ser a base dos sintomas psicóticos e dos défices cognitivos como o deterioro da

memória de trabalho (Çavus et al., 2012; Grillon et al., 2013). As alterações nos circuitos

cerebrais têm sido consideradas um mecanismo central da pato fisiologia da esquizofrenia,

que se considera resultar num distúrbio da coordenação neuronal. Assim, alterações na

coordenação neuronal podem ser uma consequência neuro fisiológica da síndrome de

desconexão que surge na esquizofrenia (Oertel-Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic &

Hampel, 2011).
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Geralmente os bio marcadores ou marcadores biológicos são traços bioquímicos,

fisiológicos ou anatómicos que refletem aspetos pato fisiológicos de uma condição médica em

particular, facilitando um diagnóstico mais preciso e atempado, podendo igualmente

adicionar a identificação de indivíduos em risco (Oertel-Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic

& Hampel, 2011).

i. Genética

No que diz respeito aos marcadores biológicos mais definidos da esquizofrenia, a

investigação traduz claramente a existência de um fundo genético acentuado, com uma

estimativa de hereditabilidade de cerca de 80% (Meyer & MacCabe, 2012; Owens et al., 2011).

Sujeitos com algum grau de parentesco com indivíduos com esquizofrenia têm um risco

elevado de desenvolverem a patologia ou distúrbios do mesmo espectro, o que está

diretamente relacionado com o grau de parentesco biológico (i.e. a quantidade de genes

partilhados). Contudo deve notar-se que, mesmo para um gémeo homozigótico de um

indivíduo com esquizofrenia, o risco de desenvolver a patologia não é superior a 50% e, cerca

de 60% dos pacientes não têm parentes de primeiro ou segundo grau com a mesma. Estas

descobertas salientam a importância dos fatores de risco ambientais para a etiologia desta

perturbação (Oertel-Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel, 2011).

Diversos estudos genéticos têm reportado um grande número de candidatos a genes

de risco da esquizofrenia, o que demonstra uma complexidade na sua arquitetura genética. A

diversidade dos alelos e a heterogeneidade dos locus nos indivíduos, típicos de características

de distúrbios genéticos complexos, aumentam a probabilidade de falsos positivos dificultando

a identificação inequívoca destes fatores importantes. Existem diversos estudos que reportam

uma associação da esquizofrenia com sequências genómicas raras, o que implica uma

causalidade das variações genéticas (Oertel-Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel,

2011).

Um endofenótipo é conceptualizado como: traços distintos formados desde o genótipo

à doença manifesta. Em contraste com o fenótipo clínico, estes traços constituem um

fenótipo relativamente menos complexo e com bases biológicas. O conceito de endofenótipo

implica a decomposição do fenótipo clínico em componentes mensuráveis o que reduz a sua

complexidade inerente, resultando na identificação de subgrupos mais homogéneos (Oertel-

Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel, 2011; Massuda, 2013).
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ii. Estrutural

A esquizofrenia é uma patologia neuro comportamental com disfunções proeminentes

no sistema pré-frontal (executivo) (Grillon et al., 2013) A patologia cerebral embora subtil,

variável e ampla parece afetar as regiões cortical, límbica e subcortical que se projetam

direta ou indiretamente no córtex pré-frontal (e.g. hipocampo, gânglio basal, tálamo, córtex

parietal, cerebelo). Estas redes que facilitam as funções executivas, atencionais e de

memória parecem ser disfuncionais na esquizofrenia (Seidman et al., 2003; Wilmsmeier et al.,

2010). As alterações cerebrais parecem ocorrer desde a gravidez, iniciando-se no secundo

trimestre e, também no período do parto. Do mesmo modo, a disrupção dos estádios mais

avançados do neurodesenvolvimento, como a maturação cortical que decorre na

adolescência, parece ser um fator importante. O período da adolescência caracteriza-se pela

ocorrência de um ajuste nas sinapses cerebrais, ou seja, o corte das sinapses excitatórias e a

proliferação de circuitos inibitórios ocorre durante esse período (nomeadamente nos circuitos

dopaminérgicos). Assim, uma falha neste processo pode-se relacionar com o surgimento de

um episódio psicótico (Massuda, 2013).

Pensa-se que um desenvolvimento cerebral diferente, resultante de influências

genéticas e ambientais, predispõe os indivíduos ao desenvolvimento desta patologia através

de alterações neuronais subtis. Assim, aumenta a vulnerabilidade ao stress psicossocial, bem

como a outros fatores de risco ambientais. Esta poderá ser uma razão para o facto de, na

maioria dos casos, o primeiro episódio da patologia só se manifestar na idade dos vinte anos.

Ainda assim, a natureza da deterioração grave observada em diversos pacientes mantêm-se

pouco clara. (Oertel-Knochel et al., 2011).

A esquizofrenia é acompanhada por alterações ao nível da estrutura cerebral como

tem sido evidenciado por análises post-mortem bem como por abordagens de neuroimagens.

Os estudos post-mortem demonstram anomalias morfológicas (e.g. no hipocampo, na

amígdala, no córtex entorrinal, parahipocampo e córtex). Uma meta-análise recente em

estudos de morfometria baseada em Voxel (VBM) identificou os focos centrais de alterações

cerebrais estruturais nas regiões: frontal medial esquerdo, temporal (superior) e límbica, bem

como um aumento ventricular. Outras regiões menos referenciadas são: insula, cingulado

anterior, córtex orbitofrontal e parietal, bem como estruturas subcorticais (tálamo, núcleo

caudado e cerebelo). Os resultados apontados apoiam a suposição de disfunção dos circuitos

fronto-estriados, fronto-temporal e fronto-limbico em indivíduos com esquizofrenia. Salienta-

se que estas redes neuronais estão fortemente ligadas à sintomatologia da patologia, bem

como a processos cognitivos como a atenção e a formação da memória. A descoberta mais

consistente neste contexto é a associação entre uma patologia temporo-límbica e a

severidade dos sintomas positivos na esquizofrenia. Sujeitos com epilepsia do lobo temporal

esquerdo, devida a lesões cerebrais, mostram, por vezes, sintomas típicos da esquizofrenia.

Assim, a perda de volume nesta área cerebral pode estar ligada ao desenvolvimento de

sintomatologia positiva (Zierhut et al., 2013).
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Por outro lado, os sintomas negativos estão associados com reduções no volume no

córtex cingulado anterior (ACC – anterior cingulate córtex), na ínsula, no giro temporal

superior (STG - superior temporal gyrus), no sistema límbico (complexo amígdala e

hipocampo) bem como em regiões frontais, laterais e temporais inferiores (Zierhut et al.,

2013). Durante a fase prodrómica de patologias do espectro da esquizofrenia podem-se

encontrar alterações no volume cortical em sujeitos não submetidos à ação dos psicofármacos

(Oertel-Knochel, Bittner, Knochel, Prvulovic & Hampel, 2011). Tem sido demonstrado que o

desempenho cognitivo em sujeitos com esquizofrenia está associado à redução do volume do

córtex pré-frontal e temporo-límbico (temporo-limbic) (Zierhut et al., 2013).

Um corpo de investigação congruente tem demonstrado consistentemente a

existência de um aumento ventricular, predominantemente nos ventrículos laterais, mas

igualmente no terceiro ventrículo em sujeitos com esquizofrenia (Shenton et al., 2001 cit in

Oertel-Knochel et al., 2011) e, considera-se ser um resultado de alterações nas estruturas

cerebrais circundantes (e.g. gânglios basais, tálamo). O aumento do volume ventricular

aparenta-se como progressivo, o que diferencia indivíduos com esquizofrenia de outros com

perturbação bipolar (em que existe apenas uma leve alteração do tamanho desta área

cerebral).

As alterações no volume cortical, avaliadas por MRI durante a fase prodrómica, podem

identificar pessoas em risco de esquizofrenia e predizer a conversão desta fase na fase

ativa/manifesta da patologia. Têm-se verificado alterações nas regiões frontais e temporo-

límbicas, incluindo o hipocampo, no que diz respeito à massa cinzenta das mesmas, na

esquizofrenia. O volume do hipocampo poderá não ser um marcador pré-mórbido da

perturbação, mas estar relacionado com a sua progressão (Oertel-Knochel et al., 2011). Esta

estrutura cerebral tem um papel central nos défices de memória visual e verbal encontrados

na esquizofrenia (existe uma lateralização desta área cerebral em que o lado direito

influencia a memória visuo-espacial, ao passo que o esquerdo se relaciona com a memória

episódica ou verbal/narrativa (Hanlon et al., 2011).

iii. Conectividade Neuronal

Atualmente cada vez mais estudos consideram que a esquizofrenia resulta de excesso

de atividade dopaminérgica no organismo do indivíduo, não sendo um fator exclusivo uma vez

que os anti psicóticos que atuam como antagonistas dos recetores de dopamina não são

eficazes na eliminação de todos os sintomas associados à patologia (Maia-de-Oliveira et al.

2012; Ferretjans et al., 2012). A associação da duração das psicoses não tratadas e do número

de recaídas com fracos resultados e aumento da resistência ao tratamento poderá indicar um

efeito potencialmente neurotóxico da psicose ativa. Esta hipótese de interpretação parece ir

ao encontro dos antecedentes patológicos neurodegenerativos da patologia.

Alternativamente, esta deterioração poderá ser resultado de alterações na plasticidade
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sináptica. Considera-se que a esquizofrenia pode partilhar alguns dos seus mecanismos

moleculares e pato fisiológicos com distúrbios primários neuro degenerativos (i.e. aumento do

stress de oxidação e inflamação crónica), resultando em consequências semelhantes aos

mesmos (Oertel-Knochel et al., 2011).

De acordo com Kyriakopoulos e Frangou, (2009, cit in Oertel-Knochel et al., 2011)

existe uma perturbação generalizada da conectividade estrutural que afeta o córtex frontal,

temporal, parietal e occipital. Um aspeto central da pato fisiologia da esquizofrenia é o

aumento da neurotransmissão dopaminérgina no estriado, tendo sido demonstrado por

técnicas de imagem ao vivo (e.g. PET, SPECT – photon emission computed tomography) em

indivíduos não medicados ou que nunca o tenham sido. Este aumento da transmissão neuronal

da dopamina também se parece verificar em sujeitos em fases prodrómicas ou portadores do

distúrbio de personalidade esquizotípica. De acordo com Abi-Dargham e Grace (2011, cit in

Oertel-Knochel et al., 2011) existe um excesso de dopamina no estriado, o que parece regular

a severidade da psicose.

No que diz respeito à coordenação neuronal não normativa, a síndrome de

desconexão (que engloba distúrbios de oscilações e sincronia neuronal) pode oferecer uma

explicação parcimoniosa acerca do fenótipo clínico da esquizofrenia, nomeadamente das

alucinações ou do deterioro cognitivo denotado, por exemplo, na memória de trabalho. A

perturbação generalizada da conetividade neuronal parece ter um papel basilar na

esquizofrenia. Assim, os sintomas clínicos e psicopatológicos desta perturbação parecem

surgir devido à disrupção dos circuitos cerebrais, seja a nível microscópico como a nível

macroscópico. Ao longo do córtex surgem alterações importantes, nomeadamente nos inter-

neurónios GABAérgicos. O que surge no decurso da patologia é o recrutamento de redes

compensatórias, estratégia que se vai tornando ineficaz de modo crescente (Oertel-Knochel

et al., 2011).

Para além de disfunções em vias dopaminérgicas, têm-se verificado disfunções em

vias serotoninérgicas, gabaérgicas e colinérgicas. A utilização de antagonistasdo recetor NMDA

(glutamatérgico) pode conduzir a sintomas negativos semelhantes aos verificados na

esquizofrenia e, agonistas glutamatérgicos são promissores no tratamento de alguma da

sintomatologia da esquizofrenia (Massuda, 2013). Um princípio importante é o da “arquitetura

de pequeno mundo”, que se caracteriza pela combinação de aglomerados locais de conexões

bem como de uma elevada integração geral através de conexões seletivas de longo alcance.

Este tipo de organização permite segregar e distribuir o processamento neuronal promovendo

uma rápida transferência de informação com custos de fiação mínimos, permitindo um modo

de processamento eficiente no córtex. Estudos neuro imagéticos evidenciaram que a

organização em redes de larga escala difere o seu padrão optimal nos sujeitos com

esquizofrenia (Oertel-Knochel et al., 2011). Reduções no volume de matéria cinzenta podem

ser consequentes de um neurodesenvolvimento disfuncional e maturação deficitária que

podem afetar o funcionamento executivo, a atenção e a performance na memória de trabalho

(Zierhut, et al., 2013).
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iv. Ambientais

Alguns investigadores propõem que, os fatores ambientais, como a hipoxia durante o

nascimento, infeções ou níveis de stress elevados e má nutrição podem interagir com as

alterações genéticas e afetar a migração e a plasticidade neuronal, os cortes sinápticos e a

mielinização axonal. Portanto, trajetórias neurodesenvolvimentais diferentes do normativo,

despoletadas por estes fatores podem estar na base da aparente perda excessiva de matéria

cinzenta que se observa na esquizofrenia (Oertel-Knochel et al., 2011). A literatura tem

apoiado a hipótese de que o consumo de canábis aumenta o risco de desenvolvimento de

esquizofrenia, nomeadamente em consumidores frequentes e dependentes, tendo o

tetrahidrocanabinol um risco mais elevado (Meyer & MacCabe, 2012).

Os marcadores integrativos funcionais têm o potencial de melhorar consideravelmente

o processo de diagnóstico da esquizofrenia, facilitar a iniciação do tratamento e melhorar os

resultados funcionais a longo prazo. Esta abordagem ao nível biológico é promissora devendo

ser adicional aos sistemas de classificação pato fisiológicos (Oertel-Knochel et al., 2011).

Tendo em conta os défices neuro-cognitivos identificados na esquizofrenia, o deterioro da

memória de trabalho é considerado um défice central (Hahn et al., 2011).
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2. Memória de Trabalho

Historicamente o conceito de memória de trabalho evoluiu do conceito de memória a

curto-prazo ou memória primária. Este tipo de memória, a curto-prazo, assume-se como

sendo utilizada apenas no armazenamento temporário de informação, por outro lado, o

conceito de memória de trabalho envolve um sistema mais dinâmico uma vez que explica o

desempenho em tarefas que requerem o comprometimento no processamento de atividades,

bem como, e simultaneamente, o armazenamento temporário (Quee, Eling, Heijden &

Hildebrandt, 2011; Shipstead, Harrison & Engle;). Por exemplo, percebemos claramente que é

necessário um processo mais complexo do que o armazenamento temporário de informação

para realizar atividades cognitivas complexas como a compreensão da linguagem, a

matemática e o raciocínio. À medida que se foi desenvolvendo este conceito de memória de

trabalho, sucedeu uma alteração teórica da conceptualização da mesma, nomeadamente na

distinção entre memória de trabalho e memória a longo-prazo (Rose, 2010).

Vivemos num mundo rico em informação visual e, para o êxito neste ambiente,

necessitamos da habilidade de manter uma representação relevante da informação por curtos

períodos de tempo, enquanto, simultaneamente, processamos novos inputs visuais (Cocchi et

al., 2011). Muitas das nossas atividades diárias requerem uma habilidade de manter e

manipular informação no nosso cérebro. Um exemplo importante é a aritmética mental em

que armazenamos números na nossa mente, alteramos a atenção entre subconjuntos de

números, baseamo-nos em conhecimento a longo prazo e substituímos os operandos pela

solução.

Este tipo de memória tem uma baixa capacidade de retenção de informação (de

alguns segundos a poucos minutos), mas, por outro lado é responsável por determinar se a

informação é útil para o organismo e se deve ser armazenada, se existem informações

semelhantes previamente armazenadas avaliando se a informação deve ser descartada

quando já existe no sistema ou se deve ser descartada (Miranda et al., 2006; Timofeeva &

Levin, 2011). Assim, a memória de trabalho pode ser interpretada como parte integrante de

sistemas cerebrais diversos e complexos capazes de armazenamento temporário e

manipulação de informações durante a realização de operações cognitivas diversas. Este tipo

de memória tem uma maior eficácia quando interligada com outros sistemas de memória, mas

pode trabalhar de forma independente (Rodrigues, 2001).

Diversos estudos têm tido foco principal na natureza e distinção entre a memória a

curto-prazo (MCP) e na memória de trabalho (MT), levando à concretização de modelos de

partilha de recursos e de modelos de múltiplos recursos. Os primeiros assumem que a MCP e a

MT tocam um sistema atencional de domínio geral, enquanto os modelos de múltiplos

recursos consideram que os mesmos sistemas de memória dependem de diversos processos de

domínio geral e específico (Koppenol-Gonzalez, Bouwmeester, Vermunt, 2012). Desde o

aparecimento deste conceito (com Baddeley e Hitch em 1974) têm sido desenvolvidas
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inúmeras investigações para compreender os processos que a compõem. Muita desta

investigação tem sido motivada pela demonstração da sua centralidade na grande maioria dos

processos cognitivos (nomeadamente das funções executivas). Variações na capacidade da

memória de trabalho têm demonstrado explicar diferenças individuais no raciocínio, na

resolução de problemas, na leitura, na compreensão verbal e no QI (Nee et al., 2012).

A diminuição da capacidade da memória de trabalho é tida como um défice cognitivo

basilar nas teorias de envelhecimento, na esquizofrenia, no défice de atenção e

hiperactividade, na doença de Alzheimer e nas dificuldades de leitura (Redick et al., 2012).

Assim, o deterioro deste sistema mnésico não se deve à hospitalização ou medicação (no caso

da esquizofrenia), mas aos aspetos neurobiológicos subjacentes à patologia (Henseler, Falkai

& Gruber, 2010). Treinar a capacidade deste tipo de memória tem-se mostrado como

potenciador do aumento da inteligência (Nee et al., 2012). As oscilações gama (γ) (30-50 Hz)

têm-se mostrado como um mecanismo neuropsicológico chave da memória de trabalho, um

processo que envolve a manutenção e manipulação de informação disponível em rede (Barre t

al., 2010).

2.1. Definição

A memória de trabalho é um componente da memória que se refere ao

armazenamento a curto prazo de informação importante no decurso da realização de tarefas

cognitivas. A informação representada neste componente está disponível para futuro

processamento bem como para o processo de tomada de decisão. A capacidade de codificar,

manter e recuperar informação da memória de trabalho é crucial a uma ampla gama de

operações cognitivas, bem como para o funcionamento quotidiano (Dumontheil & Klingberg,

2011; Hahn et al., 2011; Henseler, Falkai & Gruber, 2010; Kang, Sponheim, Chaffe &

MacDonald III, 2011). Este sistema de memória permite a representação a curto prazo e a

utilização de informação relevante para o comportamento quando essa informação não está

disponível no meio envolvente (Salazar, Dotson, Bressler & Gray, 2012). Estudos

experimentais fazem tipicamente uma distinção baseada no tipo de informação armazenada

na MT, seja verbal ou visuo-espacial (Dumontheil & Klingberg, 2011).

No sistema de memória de trabalho, a informação é representada, mantida e

atualizada por um curto período de tempo, considerando que tem 3 estádios: codificação,

manutenção e recuperação (Zhao et al.,). Este tipo de memória fornece um buffer de

armazenamento temporário que é utilizado para facilitar tarefas temporalmente extensas no

comportamento do quotidiano (Baddeley, 2001; Nee et al., 2012). A memória de trabalho

envolve uma rede distribuída de estruturas cerebrais, nomeadamente a região pré-frontal,

parietal e temporal medial (Cocchi et al., 2011).
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2.2. Modelos Explicativos

Baddeley e Hitch (1974) propuseram o primeiro modelo da memória de trabalho, que

incluía um componente central executivo responsável pelo controlo da atenção durante o

desempenho numa tarefa bem como um conjunto de buffers de armazenamento temporário

dedicados à manutenção de tipos particulares de informação. No seu original, este modelo

detinha uma distinta separação entre a memória de trabalho e a memória a longo-prazo.

Posteriormente, Baddeley (2001) acrescentou um componente, o buffer episódico, que faz a

ligação entre a memória de trabalho e a memória a longo-prazo. Existem diversas formas de

interação entre estes dois tipos de memória, por exemplo, a manutenção de informação com

que um sujeito já está familiarizado (e.g. palavras ou símbolos que já têm representações na

memória a longo-prazo) é mais simples do que a manutenção de nova informação (e.g.

pseudo palavras ou novas formas). A reunião de informação com que um sujeito já está

familiarizado, beneficia a performance em tarefas que envolvem a memória tanto a curto

prazo como a longo-prazo (Nee et al., 2012; Rodrigues, 2011; Rose, 2010;). Para além dos

processos de manutenção, o modelo de Baddeley sugere que o processamento executivo da

MT desempenha funções semelhantes ao longo de diferentes tipos de conteúdo (Koppenol-

Gonzalez, Bouwmeester & Vermunt, 2012; Nee et al., 2012).

Existem outros modelos explicativos de memória de trabalho que variam grandemente

na forma como consideram as interações entre a memória a curto-prazo e a longo-prazo. Por

exemplo, o Modelo do Processamento Integrado de Cowan (1999) propõe que a informação na

memória a longo-prazo (secundária) pode existir em vários estádios de acessibilidade

baseados no seu nível de ativação. Itens que chegaram recentemente à perceção ou que

foram processados, ou que estão atualmente focalizados (atenção) são representações ativas.

De acordo com Cowan apenas um pequeno número (i.e. quatro) de tais representações

ativadas ou “chunks” podem permanecer num componente que é denominado “foco de

atenção” e que é um sinónimo virtual de memória primária. Enquanto estes itens

permanecerem no foco de atenção, o sei nível de ativação não decresce. Pelo contrário, o

nível de ativação de itens fora do foco de atenção estão sujeitos ao deterioro. Contudo, a

atenção pode ser redirecionada para estes itens de modo a restaurar o seu nível de ativação e

acessibilidade. Assim, em vez de existir uma distinção estrutural, Cowan vê a memória de

trabalho como um componente da memória a longo-prazo (Rose, 2010).

O modelo de memória de trabalho de Oberauer (2002) é semelhante ao de Cowan, na

medida em que considera igualmente que os itens armazenados podem existir em estádios de

acessibilidade variados. Os itens processados recentemente têm representações mais ativas,

estando assim imediatamente acessíveis. Contudo, Oberauer discorda de Cowan ao nível da

capacidade da memória. De acordo com o primeiro apenas um item ou um chunk poderá ser

focalizado em qualquer momento, não quatro. Todavia, este autor reconhece que os itens ou

chunks ativados recentemente podem ter um acesso privilegiado em relação aos itens que se

encontram na porção inativa da memória a longo-prazo. Como mais importante, os autores
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concordam que os itens mantidos na memória de trabalho são um subconjunto ativado da

memória a longo-prazo (secundária) (Rose, 2010).

2.3. Organização da Memória de Trabalho

O que faz com que a memória de trabalho funcione plenamente são os processos

executivos que sustêm e transformam as representações posteriores. Em concordância, um

grande número de investigadores debruçou-se sobre diferentes formas de descrever e

organizar os processos executivos. Muita desta investigação focou-se no Córtex Pré-frontal

(PFC), mas é reconhecido que as regiões parietais também têm um papel fundamental nas

funções executivas. Alguns modelos sugerem que as interações entre o PFC e os gânglios

basais e o tálamo são igualmente importantes (Nee et al., 2012; Salazar et al., 2012).

Decorrente da investigação realizada ao longo das últimas décadas, é relativamente

consensual que as regiões occipital e parietal estão envolvidas na codificação da informação

visual, enquanto a região pré-frontal parece ser responsável pela manutenção da mesma num

curto período de tempo. Contudo, tem sido demonstrado que o contrário é igualmente

verdade, uma vez que os neurónios da região pré-frontal parecem codificar informação visual

(i.e. localização espacial) e as áreas visuais mostram um atraso no período de atividade

durante tarefas de memória de trabalho (Cocchi et al., 2011).

As regiões de nível inferior envolvidas no processamento da informação visual, como a

área visual primária podem desempenhar um importante papel na manutenção em linha da

informação. As regiões cerebrais envolvidas na memória de trabalho (i.e. regiões pré-frontal

e parietal) impõem modulações tipo top-down em linha com os objetivos das tarefas nas

regiões cerebrais da perceção visual. Estas interações podem facilitar ou prejudicar o

desempenho numa tarefa secundária e são melhor entendidas em termos de processamento

reduzido de estímulos que partilham recursos dentro da capacidade da memória (Cocchi et

al., 2011).

Investigações pioneiras sugerem, em relação à organização da MT quanto ao tipo de

conteúdo, que deverá existir uma distinção entre dorsal e ventral no local onde a informação

se localiza, bem como a identificação da mesma que tem sido bem estabelecida nas regiões

corticais posteriores é transportada para o lobo frontal. De acordo com esta proposta, as

regiões frontais dorsal e parietal medeiam a MT espacial enquanto as regiões frontais ventral

e temporal interpõem-se na memória de trabalho de objetos. Evidências das neuroimagens

são consistentes com esta proposta, no que diz respeito à manutenção e à dissociação entre

conteúdo verbal baseado na identidade e conteúdo baseado na identidade. Estes dados

implicam aspetos posteriores do giro esquerdo inferior frontal (left inferior frontal gyrus) e

aspetos ventrais do giro esquerdo pré-central (left precentral gyrus - preCG) na manutenção

verbal (i.e. loop fonológico), aspetos dorsais do córtex pré-motor direito (right premotor
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córtex) no e perto do sulco caudal superior frontal (caudal superior frontal sulcus - SFS) na

manutenção espacial. As investigações sugerem que as regiões dorsais frontais estão

envolvidas na manutenção de informação baseada localização enquanto as regiões ventrais

frontais estão envolvidas na manutenção de informação baseada na identidade. Esta última

poderá ser distinguida em conteúdo verbal e de objeto com base na lateralidade (Nee et al.,

2012).

Dados de investigações que utilizaram fMRI sugerem que os processos executivos da

MT ativam seletivamente o córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC – dorsolateral prefrontal

cortex), e, numa extensão menor, anomalias noutras regiões da rede de MT. Diversos estudos

demonstraram correlações entre os défices na MT e outras alterações cognitivas, incluindo a

rapidez de processamento e o funcionamento executivo (Canuet et al., 2010; Nee et al.,

2012; Savolainen et al., 2011; Zierhut et al., 2013). Sinais top-down relacionados com a

memória de trabalho podem amplificar as respostas neuronais associadas a uma tarefa

percetiva e suprimir respostas neuronais irrelevantes (Savolainen et al., 2011). Contudo, por

trás da grande capacidade da memória de trabalho descobriu-se a existência de redução da

capacidade do cérebro suprimir, seletivamente, atividade relacionada com o processamento

de informação visual irrelevante (Cocchi et al., 2011). Face ao aumento da capacidade da

memória de trabalho, os recursos atencionais e percetivos disponíveis para uma tarefa

secundária são diminutos, o que vai ao encontro da proposta da literatura de tarefa dupla

(dual task), que sugere que a saturação do sistema de controlo da capacidade cognitiva

limitada (ou “central executiva”) induz um custo funcional para a tarefa secundária (Cocchi

et al., 2011).

Investigações com electroencefalografias (EEG) apontam para modulações dirigidas a

objetivos de potenciais visuais evocados (visual evoked potencial - VEP) associados com o

processamento percetivo e a atenção visuo-espacial. Estas influências do tipo top-down

podem aumentar a velocidade de processamento da informação relevante e/ou liderar uma

atividade de amplificação ou retenção. Em tarefas que envolvem a apresentação de estímulos

irrelevantes durante a manutenção da memória de trabalho, esta descoberta parece provocar

um impacto reduzido nos distratores na manutenção da informação salientando a importância

de mecanismos de controlo cognitivos orientados para objetivos na localização de fontes de

atenção e perceção. Modulações VEP têm sido observadas nos primeiros 100ms da

apresentação dos estímulos e parecem refletir a natureza específica dos requisitos da

memória de trabalho (i.e. codificação de novas pistas para mais tarde recordar comparando

com o reconhecimento de estímulos apresentados anteriormente). Estes resultados são

consistentes com a proposta de que a função memória de trabalho influencia os estádios

iniciais de processamento visual (Cocchi et al., 2011).

Para a coordenação da codificação de informação nova e relevante com a manutenção

de representações sensoriais passadas em contextos de multi-tarefas desafiantes verifica-se o

aumento da contribuição de mecanismos frontais. Assim, as regiões cerebrais frontais e pré-

frontais parecem ter um papel fundamental na sincronização temporal e na otimização de
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processos mnemónicos e percetuais de acordo com os objetivos comportamentais. O alcance

de desempenho percetual em condições de elevada carga de memória de trabalho pode estar

relacionado com uma modulação direta das regiões cerebrais envolvidas nos processos

sensório-percetuais pelos mecanismos frontais corroborantes do controlo cognitivo (Cocchi et

al., 2011). A perceção e a memorização do ambiente envolvem habilidades contraditórias, a

manutenção de uma estabilidade percetiva enquanto existe a capacidade de navegar

flexivelmente entre elementos e criar mentalmente ligações (links) entre os itens (Giersch,

Assche, Huron & Luck, 2011).

A organização da informação envolve processos automáticos e controlados

(mecanismos de processamento top-down). Para ilustrar os seus papéis, começamos por

considerar a tarefa de fazer compras no supermercado. Numa loa, itens idênticos são

usualmente organizados em montes ou pilhas. Estes itens são, portanto agrupados e

segregados automaticamente, de acordo com proximidade e semelhança. Quando os clientes

querem escolher entre diferentes montes da mesma fruta (e.g. maçãs), terão de selecionar

itens individuais de cada conjunto, compará-los e decidir qual a melhor. Ao mesmo tempo, o

cliente está ainda apto a perceber cada item individual como uma parte do seu conjunto. O

processamento local/global, por si só, não consegue coordenar esta habilidade. O

processamento local permite que itens singulares sejam considerados individuais enquanto,

ao mesmo tempo, o processamento global promove os meios de considerar as pilhas de fruta.

A raridade de experiências multi-estáveis sugere que os novos grupos formados coexistem

com os derivados do agrupamento automático, pelo menos em sujeitos saudáveis. Este tipo

de agrupamento torna possível aceder à identidade dos objetos no nosso meio. Um acesso

preservado aos grupos que resultam do agrupamento automático deverá auxiliar a

manutenção de um sentido de estabilidade percetual (Giersch et al., 2011).

O agrupamento automático mantém vantagens no tempo de resposta e na exatidão na

tarefa e, o agrupamento é avaliado pela medida da diferença de desempenho observado

quando a figura alvo pertence ao mesmo grupo, comparando quando pertence a grupos

diferentes (Giersch et al., 2011). Se a codificação e manutenção da informação visual são

auxiliadas pela funcionalidade de sistemas cerebrais homólogos ou dirigidas por princípios

qualitativamente diferentes é uma das questões que perduram na investigação acerca da MT.

São concebíveis três cenários principais, que não são mutuamente exclusivos: primeiro, as

mesmas áreas que se comprometem na codificação do estímulo podem sustentar a sua

manutenção, com as áreas occipito-temporais específicas de categoria ativas ao longo do

período de atraso (delay period); segundo, uma especialização semelhante para as categorias

visuais poderá existir no PFC (região cerebral que demonstra consistentemente uma atividade

continuada durante atrasos na memória de trabalho visual – Visual Working Memory VWM)

bem como na modulação; terceiro, a manutenção pode ser apoiada por áreas fora do córtex

visual, por exemplo o PFC mas estas não demonstram uma especialização em categorias

semelhante às áreas visuais (Linden, Oosterhof, Klein & Downing, 2011).
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A atividade sustentada durante os períodos de retenção da memória de trabalho não

tem necessariamente de refletir a manutenção da informação, podendo então estar

relacionada com a expectativa do estímulo ou com a preparação da resposta. A expectativa

do estímulo inicia-se cedo no atraso e é difícil de excluir com o design experimental, mas o

efeito de preparação de resposta pode ser minimizado usando um atraso longo. Investigações

electroencefalográficas, que utilizam uma variação contingente negativa, sugerem que a

preparação de resposta é construída com a apresentação do estímulo esperado. Contudo, a

manutenção da MT é um processo complexo que envolve elementos da imagética mental e

recuperação da memória a longo-prazo, conjuntamente com o armazenamento e os ensaios e,

todos estes processos podem contribuir para apoiar a atividade (Linden et al., 2011).

2.4. Memória de Trabalho e Atenção

Deverá notar-se que os resultados salientam que o declínio das ligações na memória

varia consoante as condições de atenção (Giersch et al., 2011). Existe um elo próximo e

dinâmico entre a memória de trabalho e a atenção seletiva (Cocchi et al., 2011). A função

geral da atenção é promover uma vantagem competitiva quando inputs sensoriais múltiplos,

pensamentos ou planos de ação competem uns com os outros para aceder aos recursos

limitados de representação neuronal, consciência e produção motora. O cérebro implementa

funções atencionais por meio de uma rede ampla de subsistemas parcialmente independentes

(Hahn et al., 2010).

Alguns tipos de estímulos ou tendências de resposta têm uma vantagem de

processamento competitivo intrínseco e tendem a dominar o comportamento. Por exemplo,

um estímulo saliente tem uma vantagem de processamento bottom-up face a estímulos

menos salientes e, uma alta probabilidade, juntamente com respostas automáticas têm

vantagem sobre respostas menos automáticas ou com pouca probabilidade de acontecerem

(Hahn et al., 2010).

A eficácia da atenção seletiva não se encontra diminuída na esquizofrenia, ou seja, os

sujeitos com esta patologia são capazes de selecionar localizações espaciais baseadas em

informação sugestiva (i.e. não se encontram evidências de danos na atenção seletiva quando

foram utilizadas pistas indicativas de qual o estímulo deveria ser codificado na memória de

trabalho). Os indivíduos conseguiram eficazmente ser seletivos quando os processos top-down

eram apoiados por estímulos bottom-up, o que conferia uma vantagem competitiva saliente

consistente com a propensão top-down. Contudo a seleção falhou quando a atenção necessita

de ser tendenciosamente afastada do estímulo que tinha uma vantagem bottom-up

contraditória com os objetivos top-down. Os sujeitos com esquizofrenia têm dificuldades em

inibir tendências de resposta dominantes (Hahn et al., 2010). Uma memória de trabalho
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empobrecida reflete uma falha na atenção seletiva de itens relevantes para a tarefa a

decorrer e não uma redução na capacidade de armazenamento por si só (Hahn et al., 2010).

2.5. Memória de Trabalho na Esquizofrenia

Indivíduos com esquizofrenia são conhecidos por exibirem uma organização da

informação comprometida, tanto ao nível da perceção visual como da memória (Giersch et

al., 2011). Défices na memória de trabalho são uma característica central da esquizofrenia,

subjacentes a danos cognitivos noutros domínios, predizendo a disfunção social e ocupacional

nestes indivíduos (Canuet, 2010; Schlagenhauf et al., 2010; Quee et al., 2011). Os estádios

específicos que estão deteriorados e os substratos de base destas anomalias ainda não estão

bem definidos e compreendidos (Zhao et al., ). Modelos recentes de défices cognitivos

enfatizam o papel potencial da sincronia neuronal como um mecanismo patofisiológico

subjacente ao desempenho deficitário de MT, sugerindo que o défice na codificação da

informação poderá estar relacionado com os défices em suster padrões de atividade

precisamente sincronizados (Haenschel, Linden, Bittner, Singer & Hanslmayr, 2010).

Estudos comportamentais e com fMRI descobriram défices no estádio de manutenção

da memória de trabalho em sujeitos com esquizofrenia, propondo um processo visual-verbal

de manutenção da memória de trabalho que envolve múltiplos processos. Inicialmente, as

representações de estímulos visuais são transformadas em representações fonológicas

correspondentes que permanecem ativas e são repetidas/ensaiadas em verbalizações internas

e relembradas. A tradução fonológica é mediada pela área parietal posterior, pelo córtex

frontal inferior e superior e, por outro lado, o armazenamento das representações fonológicas

é mediado pelas áreas parietais posteriores e, a repetição/ensaio mediado pelas áreas

frontais do discurso (Zhao et al., ).

Considera-se a existência de prejuízos ao nível atencional bem como de cortes no

circuito pré-frontal e estriado na esquizofrenia, assim, o aumento do armazenamento de

informação irrelevante poderia explicar a capacidade limitada nos sujeitos com esta

patologia. Aparentemente a esquizofrenia está associada a uma falha em participar

amplamente, o que sugere uma tendência para híper-focar num subconjunto de informação

relevante ao invés de falta de capacidade em filtrar informação irrelevante (Nee et al.,

2012).

O estudo de Haenschel e colaboradores (2010) demonstra que a fase alfa de bloqueio1

pode indicar um mecanismo de funcionamento residual, permitindo que os sujeitos com

esquizofrenia codifiquem estímulos visuais na memória de trabalho. Esta descoberta é

1 O bloqueio de fase (phase blocking) descreve a variabilidade da fase de um sinal neuronal (oscilações
comuns numa banda de frequência particular) através de ensaios únicos em relação a um evento
externo (Haenschel et al., 2010).
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apoiada por diversos pontos: primeiro, estes indivíduos demonstram um aumento da fase alfa

de bloqueio com a carga de MT em comparação com os sujeitos do grupo de controlo;

segundo, o alcance da fase alfa de bloqueio com o aumento da carga de MT prediz a

habilidade dos sujeitos desempenharem a tarefa; terceiro, os indivíduos com esquizofrenia

exibiram altos níveis de fase alfa de bloqueio realizado na tarefa de MT comparando com os

sujeitos do grupo de controlo (Haenschel et al., 2010).

Atividade de banda gama, que tem sido relacionada com a memória de trabalho e

com a atenção, é reduzida na esquizofrenia, podendo ser impulsionada pela estimulação

colinérgica. Estão prejudicados diferentes componentes do sistema de memória e, a

severidade dos défices está correlacionada com os sintomas negativos e positivos na

esquizofrenia (Zierhut et al., 2013). Alguns investigadores reportaram correlações

significativas entre a capacidade da MT e os sintomas positivos e negativos na esquizofrenia.

Assim, os sintomas negativos parecem mediar o link direto entre o desempenho na MT e a

velocidade de processamento da informação. Adicionalmente, foi descoberta uma forte

relação entre a memória de trabalho espacial e as funções executivas e os sintomas positivos,

como intrusões de pensamento, delírios e alucinações. Os sintomas negativos não preveem

exclusivamente o desempenho neste sistema mnésico, mas também um nível de tendência da

velocidade de processamento da memória de trabalho (Zierhut et al., 2013).

Na memória, tal como na perceção, espera-se que o agrupamento melhore a

performance dos indivíduos, mas a principal dificuldade para os sujeitos com esquizofrenia

concerne na sua reduzida habilidade em fazer com que representações em conflito

coexistam, pois criaram novos links entre itens. A memória parece requerer um agrupamento

mais estável do que a perceção visual. Memorizar informações conectadas requer mais

atenção do que, simplesmente apreender a mesma informação. Tanto os sujeitos com

esquizofrenia como os do grupo de controlo lidam de forma diferente com a necessidade de

codificar figuras agrupadas por proximidade e figuras separadas (Giersch et al., 2011).

As reduções nas medidas da capacidade da MT encontradas na esquizofrenia podem-se

dever a défices na codificação de itens relevantes quando itens irrelevantes têm uma

vantagem saliente de bottom-up. De facto, num nível interindividual a habilidade dos sujeitos

com esquizofrenia em afastar a atenção de estímulos salientes está relacionada com a

capacidade da MT derivada de uma tarefa independente. Na esquizofrenia, uma reduzida

capacidade de evitar estímulos distratores salientes de ocuparem a capacidade disponível da

MT poderá contribuir para uma reduzida capacidade em estímulos relevantes (Hahn et al.,

2010).

Um desempenho geral mais reduzido nos sujeitos com esquizofrenia está em

concordância com os danos substanciais e consistentes na memória de trabalho viso espacial.

Uma vez que a capacidade da memória de trabalho é nitidamente limitada, uma seleção

apropriada de informação relevante para consolidar é crítica. Existem evidências de que os

indivíduos que têm resultados de capacidade reduzida tendem a ser menos seletivos durante

a codificação e armazenamento de informação irrelevante (Hahn et al., 2010; Timofeeva &
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Levin, 2011). Considera-se ainda que os sujeitos com esquizofrenia tendem a reproduzir

menos itens ou a detetar menos itens alvo de uma apresentação de conjuntos de itens uma

vez que possuem um declínio mais rápido em tarefas atencionais (Asarnow, Granholm, &

Sherman, (1991).
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3. Memória Visual

Desde o século XIX que se tem estudado a memória de forma a compreender qual a

maior quantidade de informação que um sujeito pode captar numa só “olhadela” (Crespo,

2002). A capacidade de manter a informação visual num nível acessível é um aspeto crítico

das capacidades cognitivas dos seres humanos, uma vez que nos permite interagir com

sucesso no mundo viso espacial (Delvenne & Holt, 2012). A informação visual é inicialmente

processada nas áreas corticais sensíveis a uma dada categoria do estímulo e, posteriormente

o sinal é comparado com informação sensorial passada, armazenada numa determinada área

cortical (Urakawa, Yamashiro, Tanaka & Kakigi, 2010). A memória visual promove um alicerce

importante da compreensão do mundo visual que nos rodeia. Quando movemos os nossos

olhos para inspecionar o ambiente, a memória visual promove uma ponte entre a

representação percetiva fugaz formada numa única fixação e a nossa representação de longo-

prazo de objetos, pessoas e lugares familiares. Sem a participação deste tipo de memória a

nossa experiência seria como uma série de disparos desconectados (Simmering, 2012).

A organização do sistema visual é primeiramente contralateral, uma vez que a

informação do hemisfério visual esquerdo é inicialmente processada no hemisfério direito e,

vice-versa. Apesar da informação destes dois caminhos distintos ser integrada através das

fibras do corpo caloso, vários estudos têm reportado um desempenho superior quando os itens

estão distribuídos em ambos os hemisférios, ou seja, quando os dois hemisférios recebem o

input inicial. Este efeito tem sido denominado como vantagem bilateral. Esta vantagem

bilateral aumenta a quantidade de objetos armazenados, mas não influencia a resolução das

representações armazenadas (Umemoto, Drew, Ester & Awh, 2010). De acordo com os

resultados de Delvenne e Holt (2012), parece existir uma independência de recursos

atencionais nos dois hemisférios no que diz respeito à seleção e/ou consolidação da

informação na memória visual.

3.1. Memória Icónica e Memória Visual de Curto-Prazo (ou de

Trabalho)

Tem sido proposto que a memória sensorial de curto-prazo é o primeiro passo na

formação de níveis mais elevados e permanentes de armazenamento de memória que apoia o

comportamento (Bradley & Pearson, 2012). A memória visual compreende uma representação

inicial da qual a informação crítica é extraída e consolidada para longas durações (memória

icónica) e um outro tipo de memória com uma reduzida capacidade (memória visual de curto-

prazo ou memória visual de trabalho). Estes dois tipos de memória podem ser acionados por
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processos percetivos de baixo nível e, ser sujeitos aos efeitos de estratégias percetivas e

outros fatores atencionais (Haenschel & Liden, 2011). De acordo com o modelo de Atkinson e

Shiffrin para o processamento da informação, existe uma primeira estrutura de memória que

armazena os inputs externos por um período muito breve de tempo, os registos sensoriais.

Considera-se que cada modalidade sensorial tem o seu próprio registo sensorial (visual e

auditivo) e que os mesmos podem dispor de uma capacidade de armazenamento ilimitada

(Crespo, 2002).

A memória icónica é um sistema de memória pré-categorial que contém uma imagem

literal de um estímulo extinto no momento corrente. Assim, a memória icónica está alocada

previamente na hierarquia do processamento visual (Ben-Shalom & Ganel, 2012). Este tipo de

memória tem uma grande capacidade, mas um rápido deterioro (100ms aproximadamente)

(Haenschel & Liden, 2011; Phillips, 2011). É através da memória icónica que são criados os

inputs que serão transformados em representações da memória de trabalho, ou seja, contém

traços de inputs percetuais não filtrados do sistema visual. Estes traços têm um rápido

deterioro sendo, deste modo, importante que a informação na memória icónica seja

selecionada e transferida para a memória de curto-prazo para o processamento de processos

cognitivos superiores (Miller, Rammsayer, Schweizer & Troche, 2010). Quanto mais lentificado

for o deterioro da memória icónica, maior o número de itens transferido e posteriormente

codificado (Hahn et al., 2011).

Sakitt (1976), um autor pioneiro na investigação acerca dos mecanismos que atuam na

memória icónica, considera-a como um tipo de persistência visual, relacionada com a

resposta bioquímica dos fotorreceptores da retina que se mantêm após o desaparecimento do

estímulo. De acordo com este autor, os bastonetes retinianos são as células responsáveis pelo

registo icónico (Crespo, 2002).

Em contraste, a memória visual de curto-prazo ou memória visual de trabalho,

contém as nossas representações internas do mundo visual (mais abstratas) mantidas por um

breve intervalo de tempo, consolidadas para a retenção ou para o esquecimento. Portanto, a

memória visual de trabalho permite que a informação visual fique ativa ao longo do tempo na

ausência de um input sensorial (Bays, Wu & Husain, 2011; Bradley & Pearson, 2012; Chun,

2011). Esta inclui apenas uma minúscula fração da informação fisicamente disponível para

pesquisa visual (Cutini et al., 2011). Os elementos parecem ser transferidos sequencialmente

para este armazém e a sua capacidade limitada significa que muitos detalhes não são

codificados (Haenschel & Liden, 2011).

Apesar destes dois tipos de memória poderem, por definição, sobrepor-se nos seus

perfis temporais de declínio, são frequentemente estudados em separado, parecendo ter

propriedades distintas. Considera-se que a memória icónica dura apenas 100ms após a

perceção e é considerada automática. A memória visual de trabalho é considerada um

processo mais trabalhoso e tende a durar vários segundos, requerendo uma manutenção ativa

da informação. A memória icónica tem uma capacidade ilimitada virtualmente, por outro

lado, a memória de trabalho visual tem uma capacidade limitada que difere entre indivíduos



29

(Bradley & Pearson, 2012). A invenção do taquistoscópio2 permitiu o estudo empírico dos

modelos teóricos vigentes, dando origem à descoberta da memória icónica. As primeiras

experiências com este aparelho demonstraram que, quando se expunham os sujeitos a

conjuntos de estímulos (palavras, letras ou números), a capacidade máxima de recordação

parecia ser 4 a 5 itens (Crespo, 2002).

3.2. Capacidade da Memória Visual

A memória visual de curto-prazo é extremamente limitada, pois apenas um

subconjunto muito restrito de informação do ambiente externo aos indivíduos consegue ser

transferida para este tipo de armazenamento mnésico. A seleção deste conjunto de

informação é efetuada por mecanismos atencionais que podem ser voluntários ou

involuntários, orientados para objetos ou localizações particulares. Por exemplo, quando a

atenção espacial se direciona para uma dada localização do campo visual, o objeto que se

encontra nessa localização será mais facilmente transferido para a memória visual do que

outros objetos (Delvenne & Holt, 2012).

Considera-se que a capacidade é reduzida quando múltiplas características da mesma

dimensão devem ser codificadas, quando as características estão espalhadas em diferentes

partes de um objeto e quando as características se tornam mais complexas. O modelo de

resolução variável localiza os recursos num contínuo, tal que a resolução ou fidelidade do

armazenamento para cada representação, diminui quando aumenta a carga total. Este

modelo prediz uma diminuição da eficiência no armazenamento de cada item consoante

aumento do tamanho do conjunto (Chun, 2011).

Investigações comportamentais convergem numa estimativa da capacidade da

memória visual de apenas 3 a 5 objetos que podem ser mantidos e monitorizados ativamente

na memória visual (Chun, 2011; Cutini et al., 2011; Umemoto et al., 2010). Existe também

um corpo crescente de evidências neuronais e comportamentais que sugerem uma

sobreposição entre o controlo atencional e o armazenamento na memória de trabalho visual

(Umemoto et al., 2010). De acordo com a proposta de recursos partilhados, um único recurso

de memória é distribuído flexivelmente entre os elementos de uma cena visual, de modo que,

quando mais itens são armazenados, menos recursos estão disponíveis por item, resultando

num aumento da variabilidade das características armazenadas por cada item. A atenção

visual promove um controlo flexível da distribuição deste recurso e, assim, os itens salientes

ou relevantes são armazenados com uma resolução aprimorada (Bays, Wu & Husain, 2011). Do

2 O taquistoscópio é um aparelho que permite realizar apresentações de estímulos por prevês períodos
de tempo (50ms ou menos), assegurando uma única fixação ocular no campo visual. Os computadores
modernos são percursores dos mesmos, apresentando melhorias ao nível experimental (Crespo, 2002).
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mesmo modo, a capacidade de suprimir distrações está diretamente relacionada com o

desempenho na memória visual de trabalho (Chun, 2011).

Durante os últimos 10 anos, um crescente número de estudos tem revelado que, uma

vez a informação transferida para a memória visual de curto-prazo, as representações

internas mantêm-se flexíveis e podem ser acedidas seletivamente e consolidadas pelos

mecanismos atencionais. A memorização de itens salientados por pistas ocorre mais

facilmente do que outros itens. A localização espacial tem um papel central na manutenção

de itens na memória, assim direcionar a atenção para uma localização previamente ocupada

por um objeto ajuda a solidificar e/ou recuperar esse objeto da memória (Delvenne & Holt,

2012).

A resolução das características visuais armazenadas na memória visual é altamente

dependente da carga total da memória e começa a deteriorar-se assim que o número de itens

na memória é excedido. Assim, a precisão com que cada caraterística visual é armazenada

decai rapidamente à medida que o número total de itens na memória aumenta. Wheeler e

Treisman propuseram um armazenamento paralelo de cada característica com capacidades

independentes, ou seja, a informação necessária para combinar características é mantida

separada e independentemente das características em si. As representações sensoriais para

diferentes características visuais estão associadas a representações independentes da

memória visual (Bays, Wu & Husain, 2011). Apesar de os neurónios mostrarem a manutenção

da ativação durante a retenção de objetos na memória visual, estes povoam diversas áreas

corticais cerebrais (e.g. córtex frontal e pré-frontal, parietal, occipital) que são importantes

para a limitação do armazenamento de itens (Cutini et al., 2011). Todd e Marois (2004, cit in

Cutini et al., 2011) descobriram que os neurónios no sulco intra-parietal e intra-occipital

aumentam a sua atividade face a uma elevada carga mnésica, mantendo uma atividade plana

quando o desempenho mnésico segue as mesmas características.

Em investigações com fMRI (functional magnetic resonance imaging), a atividade no

sulco intra-parietal está relacionada com a capacidade e carga da memória. Esta descoberta é

apoiada por uma medida convergente do atraso contra lateral no sinal de potenciais evocados

(event related potential - ERP). Estas regiões têm um papel na manutenção ativa da atenção

das representações em regiões sensoriais relevantes (Chun, 2011).

De acordo com Bradley e Pearson (2012) a informação precisa acerca de múltiplos

estímulos de nível inferior pode ser retida por mais de 1 segundo. A quantidade de

informação armazenada na memória icónica mostrou ser menor para o movimento,

comparativamente à orientação ou cor dos estímulos. O desempenho em 1000ms foi passível

de interrupção pela redistribuição dos recursos atencionais, sugerindo que o armazenamento,

aproximadamente num segundo, se assemelha ao processo ativo da memória de trabalho

visual. A memória para a orientação parece ter sido influenciada pela localização

retinotrópica dos estímulos de teste, sugerindo o envolvimento do córtex retinotropico visual

primitivo (early retinotopic visual cortex). A quantidade de informação retida na memória

icónica é menos significativa para o movimento do que para a cor e a orientação. Em
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contraste, a memória de longo-prazo é impulsionada pela adição de informação de

movimento.

3.3. Paradigma de Sperling

Possivelmente o método mais simples de avaliar os conteúdos presentes na memória

visual de um indivíduo passe por lhe mostrar uma matriz de objetos visuais por um dado

período de tempo e, seguidamente pedir-lhe que relate a identidade de cada objeto (quando

a matriz já não for visível). Sperling (1960) utilizou duas técnicas diferentes: o relatório total

(i.e. listar todos os itens relembrados) e o relatório parcial (i.e. listar apenas um conjunto de

itens), de modo a identificar a quantidade de informação que pode ser extraída dos cenários

visuais (Magnotti, 2012).

Nas experiências de Sperling, em 1960, com o taquistoscópio, os participantes

visualizam matrizes de consoantes ou consoantes e dígitos agrupados em grelhas retangulares

(1x3, 1x5, 1x6, 2x3, 3x3, 3x4) com o tamanho da amostra variando entre 3 a 12 estímulos alvo

(ver Figura 1) por 50ms antes de escrever toda a informação recordada. O número médio de

itens recordados ao longo das diferentes condições foi cerca de 4, independentemente do

tamanho da amostra, da configuração da grelha e do tipo de estímulo utilizado. Esta

capacidade limitada é denotada noutras nuances da experiência, nomeadamente quando o

tempo de exposição ao estímulo é variável (15, 50, 200 e 500 milissegundos) (Crespo, 2002).

Uma desvantagem deste método é a suscetibilidade de interferência. A ação de

reportar os conteúdos da memória visual podem, por si só, interferir com os conteúdos da

memória. Adicionalmente, se os conteúdos da memória visual têm um rápido declínio, a

memória para um item pode decair antes de o observador terminar o relatório. Uma vez que

os participantes relatavam conseguir visualizar a totalidade das letras, mas apenas não as

conseguir memorizar, Sperling fez algumas modificações, desta vez alterando-se a técnica

para Relatório Parcial (Magnotti, 2012; Phillips, 2011).

Figura 1: Exemplo de uma matriz de Relatório Total

T V C
N P L
R Z M
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Nessa cambiante, após um intervalo inter-estímulos (ISI – interstimulus interval)3

sistematicamente variável, é fornecida uma pista que indica qual a linha da matriz que o

observador deve reportar. Esta técnica permite superar as limitações da memória facilitando

a tarefa do indivíduo recordar o estímulo. Denote-se que neste relatório, as letras da matriz

variam aleatoriamente, bem como o sinal pista, de modo a que o observador não saiba

previamente qual a fila que deve recordar, o que exige um esforço atencional acrescido

(Crespo, 2002; Phillips, 2011; Magnotti, 2012). Quanto maior o ISI, menor o rendimento dos

sujeitos na tarefa (a informação icónica parece manter-se apenas entre 400 a 800ms),

equiparando a tarefa à de Relatório Total, com um ISI maior (1 segundo). Este intervalo nunca

atinge valores de 0 uma vez que a informação armazenada na memória icónica é extraída

para a memória visual a curto-prazo (Crespo, 2002).

Neste tipo de tarefas (de Relatório Parcial) o declínio da memória icónica reflete-se

numa variável latente com decréscimo exponencial relacionado com o intervalo inter-

estímulos. Esta variável é definida pelo número de respostas corretas, de tal modo que,

valores mais elevados indicam um declínio menor (mais lento) da memória icónica. Quando a

informação decai mais lentamente na memória icónica, está disponível durante mais tempo

para posterior processamento. Deste modo, uma maior quantidade de informação pode ser

transferida para um armazenamento mais duradouro, o que demonstra um processamento da

informação mais eficiente (Miller et al., 2010).

Para estimar o número de itens inicialmente representados na memória visual a

proporção de itens recordados do subconjunto marcado é multiplicado pelo tamanho da

amostra. Por exemplo, se um observador consegue recordar, em média, 2 itens de uma linha

pós pista de uma matriz de 2x4 (tamanho da amostra = 8) a capacidade estimada é de 2/4 x 8

= 4. Este cálculo assume que o observador atende a cada subconjunto uniformemente (i.e. as

amostras visuais são independentes e distribuídas uniformemente e de forma idêntica na

grelha). Esta estimativa é um limite inferior para a capacidade, uma vez que estima o número

mínimo de letras que poderiam ser requeridas para obter um dado nível de precisão

(Magnotti, 2012; Phillips, 2011).

Os resultados obtidos no Relatório Parcial demonstram que a quantidade de acertos,

em comparação com o Relatório Total, é superior uma vez que, após o desaparecimento da

matriz (ou estímulo físico) fica uma pegada visual (ícone) a partir da qual o sujeito recupera a

informação (Crespo, 2002). Para determinar se a interferência ou o declínio eram os

principais responsáveis pela discrepância entre a capacidade estimada do relatório parcial e

total, o SOA (assincronia do surgimento do estímulo (SOA – stimulus onset asynchrony))4,

entre a matriz e a pista auditiva variou ao longo dos ensaios (-50ms a 1050ms) (Potter,

Nieuwenstein & Strohminger, 2008). Os participantes eram instruídos a não ensaiar as letras

3 Intervalo de tempo que decorre entre o desaparecimento de um estímulo e o surgimento do seguinte
ou, no Relatório Parcial, intervalo entre o desaparecimento do sinal e o surgimento do conjunto alvo
(Crespo, 2002)
4 Tempo que decorre entre o início de um estímulo e o seguinte, ou no Relatório Parcial, tempo
decorrido entre o surgimento do sinal e o surgimento do conjunto (Crespo, 2002).
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para reduzir a quantidade de informação visual que era recordada verbalmente. Estimativas

da capacidade da MV foi relativamente estável para SOA entre -50ms e 50ms, mas decresceu

abruptamente entre 50ms e 350ms, com um decréscimo mais lento entre os 350ms e os

1050ms. Quando o SOA era 1050ms, a capacidade estimada do método parcial coincidia de

perto com a do relatório total (Magnotti, 2012; Phillips, 2011). Uma vez que as tarefas de

Relatório Parcial requerem que a tenção seja direcionada ao estímulo apresentado, as

diferenças individuais no desempenho podem ser afetadas pela atenção seletiva e/ou dividida

do sujeito (Miller et al., 2010).

O Processamento no Relatório Total difere do Parcial não só no que os participantes

estão a tentar alcançar como também nos fatores que afetam o desempenho. Para itens não

relacionados numa lista, o Relatório Total é afetado pelo total de itens numa sequência,

enquanto o Relatório Parcial é apenas afetado minimamente pelo número total de itens, se

apenas dois tiverem de ser reportados. A seleção de um alvo (mesmo sendo o primeiro item

da sequência) resulta num marcado efeito de desfasamento no segundo alvo, com um

decréscimo do desempenho neste e recuperação de desfasamentos mais longos, enquanto a

codificação do primeiro item no Relatório Total não gera este padrão de clarão atencional

característico em reportar itens subsequentes, mas existe uma queda da precisão com o

posicionamento em série. Assim, a codificação no Relatório Total é limitado pelo

armazenamento de memória, enquanto o Relatório Parcial e o seu característico clarão

atencional reflete os limites da atenção seletiva (Potter, Nieuwenstein & Strohminger, 2008).

Quando o input de alvos é contínuo, ao invés de discreto, como no caso do Relatório

Total e com sequências de alvos sucessivos com distratores intercalados existe um input

contínuo tipo bottom-up que permite o comprometimento da atenção. Consequentemente,

não existe a possibilidade deste processo terminar, não sendo necessário um novo

comprometimento quando surge um novo alvo (Potter, Nieuwenstein & Strohminger, 2008).

Bays e Husain (2008, cit in Bays, Wu & Husain, 2011) demonstraram que direcionar a atenção

para um item de uma matriz através de uma pista resulta numa vantagem para o item ou

conjunto de itens em termos de precisão de recordação. Makovski e Jiang (2007, cit in

Delvenne & Holt, 2012) compararam o efeito de orientação da atenção para múltiplas

localizações antes e após o aparecimento de uma matriz para memorização e, descobriram

que, enquanto três pistas atencionais podiam ser utilizadas efetivamente quando

apresentadas antes da matriz, apenas uma é vantajosa para a performance se for apresentada

posteriormente.

Um problema potencial com o paradigma de Sperling é a utilização de estímulos que

podem ser facilmente nomeáveis e mais propensos ao ensaio verbal, ou seja, uma vez que as

imagens visuais são convertidas em códigos auditivos para facilitar o ensaio, as técnicas de

Relatório Total e Parcial como requerem a identificação de representações a longo-prazo das

letras, isso pode provocar interferência e subestimar a capacidade da memória (Phillips et

al., 2011).
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Estudos experimentais acerca do armazenamento e processamento verbal revelam a

existência de um efeito de semelhança fonológica, ou seja, verifica-se uma diminuição no

desempenho quando os itens são fonologicamente semelhantes (e.g. rato, gato, pato, bato vs

carro, peixe, casa, mulher). Este efeito ocorre tanto em palavras faladas como em escritas, o

que pode ser explicado pela utilização dos componentes fonológicos de armazenamento e de

processamento da memória de trabalho. O componente de armazenamento é utilizado para

codificar diretamente as palavras faladas fonologicamente, e o processamento fonológico é

utilizado para traduzir a informação apresentada visualmente num código fonológico. Seja

qual for o tipo de palavras, estas entram no armazenamento fonológico sob a forma de código

e, no momento de recordar, a informação semelhante fonologicamente é mais difícil de

recordar. Contudo existem evidências que a semelhança fonológica afeta a performance

apenas em algumas condições (e.g. palavras com três letras que partilham a primeira e a

última letra, palavras que rimam) (Koppenol-Gonzalez, Bouwmeester & Vermunt, 2012).

Estudos que avaliam a memória visual salientam défices existentes na esquizofrenia

(Kang et al., 2011). Os défices são encontrados na recordação imediata (i.e. segundos após a

visualização de figuras ou objetos), o que sugere que a aquisição inicial do material interfere

no processamento da mesma. Sujeitos com esta patologia demonstraram uma menor

organização e continuidade na sua recordação, o que sugere que as suas construções são

fragmentadas. É possível que estes padrões deficitários não se devam à esquizofrenia por si

mesma, mas antes aos efeitos de possuir uma patologia psicótica (Seidman et al., 2003).
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO
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4. Metodologia do Estudo

4.1. Enquadramento e Objetivos da Investigação

A esquizofrenia, uma das patologias mentais mais incapacitantes (Costa & Andrade,

2011; Maia-de-Oliveira et al., 2012), tem tido diversas conceptualizações, tendo-se tornado

entidade única no século XIX, com Emil Kraeplin e, posteriormente, com Emil Bleuler que a

denominou, como esquizofrenia (Helder, 2010). A sintomatologia é variada afetando vários

domínios do indivíduo, podendo ser agrupada em três dimensões: sintomas positivos,

negativos e cognitivos (Ferretjans et al., 2012). Quanto à sua etiologia, os autores variam na

sua concetualização, uma vez que os enfoques são distintos (e.g. Tando net al., 2009), sendo

realçados fatores genéticos, estruturais, biológicos (de conectividade neuronal) e mesmo

ambientais, que se influenciam, dando origem às alterações verificadas na patologia.

Um dos défices neuro-cognitivos identificados na esquizofrenia, estudado

teoricamente e empiricamente é o declínio da memória de trabalho (Hahn et al., 2011). Esta

função executiva permite o armazenamento temporário de informação e a sua manipulação,

num curto espaço de tempo (Miranda, Nunes, Silveira, Fialho, Santos & Machado, 2006). A

região cerebral pré-frontal é aquela que tem um papel mais proeminente neste tipo de

memória (Nee et al., 2012), sendo igualmente uma das áreas mais afetadas na esquizofrenia

(Grillon et al., 2013).

Sendo os processos atencionais seriamente importantes para a memória de trabalho,

há dois séculos que se tenta perceber qual a quantidade de informação que um indivíduo

consegue captar num instante (Crespo, 2002). Este processamento visual envolve uma

estrutura denominada memória visual, que promove uma ligação da representação percetiva

à representação de longo-prazo de objetos (Simmering, 2012). A memória visual compreende

uma representação inicial da qual a informação crítica é extraída e consolidada para longas

durações (memória icónica) e um outro tipo de memória com uma reduzida capacidade

(memória visual de curto-prazo ou memória visual de trabalho) (Haenschel & Liden, 2011).

Estudos que avaliam a memória visual salientam défices existentes na esquizofrenia. Os

défices são encontrados na recordação imediata (i.e. segundos após a visualização de figuras

ou objetos), o que sugere que a aquisição inicial do material interfere no processamento da

mesma (Seidman, Lanca, Kremen, Faraone & Tsuang, 2003).

Apresenta-se como principal objetivo do estudo avaliar a existência de deterioro

cognitivo na memória visual em sujeitos com esquizofrenia, comparativamente a sujeitos de

controlo. Salientam-se como objetivos específicos: (1) analisar o deterioro da memória visual

na esquizofrenia e averiguar se existem diferenças entre o grupo experimental e o grupo de

controlo; (2) averiguar diferenças na média de respostas no Relatório Total e no Relatório

Parcial; (3) analisar a relação entre o deterioro da memória visual e a duração da patologia,

em sujeitos com esquizofrenia; (4) averiguar a existência de diferenças relacionadas com as
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habilitações literárias e a profissão dos participantes; (5) avaliar qual o tempo de intervalo

inter estímulos que obteve melhores médias de acertos de letras, no Relatório Total e no

Relatório Parcial.

O estudo tem um design transversal, de carácter quasi-experimental e de natureza

descritiva.

4.2. Método

4.2.1. Participantes

A investigação contou com a participação de 21 indivíduos diagnosticados com

esquizofrenia (18 do sexo masculino e 3 do sexo feminino), pelos critérios do DSM-IV-TR e de

21 sujeitos de controlo saudáveis e equiparados. O diagnóstico foi estabelecido pelo médico

psiquiatra que acompanha os participantes em sessões terapêuticas, com uma periodicidade

entre 3 meses e 9 meses (variando consoante a estabilidade do indivíduo). Todos os indivíduos

integrantes do grupo experimental estavam clinicamente estáveis, obtendo uma pontuação

média de 32.62 ± 5.59 (M ± DP) na BPRS. Todos estes participantes, no momento da

investigação estavam medicados com anti psicóticos, dos quais, 5 medicados com um ou mais

anti psicóticos clássicos ou de primeira geração, 3 com um ou mais anti psicóticos atípicos ou

de segunda geração e, 13 sujeitos medicados com uma combinação de anti psicóticos

clássicos e atípicos. Adicionalmente, 3 participantes estavam medicados com um

antidepressivo, 10 com anti Parkinsonianos (de controlo dos sintomas extrapiramidais), 9 com

benzodiazepinas e, 1 com estabilizador de humor. A medicação dos indivíduos pertencentes

ao grupo experimental manteve-se inalterável nas 4 semanas precedentes à realização da

tarefa experimental. Apenas um dos indivíduos tem consumos de substâncias psicotrópicas.

No que diz respeito ao tipo de esquizofrenia diagnosticada, 18 indivíduos têm esquizofrenia

paranoide, 2 esquizofrenia hebefrénica e 1 esquizofrenia catatónica.

Ainda em relação ao grupo experimental (n= 21), os indivíduos têm uma média de

idades de 44.33 ± 13.78, sendo a idade mínima de 19 anos e a máxima de 68 anos de idade.

No que diz respeito à distribuição por géneros, 87.5% dos participantes é do sexo masculino e

14.3% do sexo feminino. No que diz respeito ao estado civil, 76.2% é solteiro, 19% é casado e,

4.8% divorciado. Destes participantes 57.1% reside no Concelho da Covilhã, 38.1% no Concelho

do Fundão e, 4.8% no Concelho de Penamacor. Quanto às habilitações literárias dos sujeitos,

23.8% tem o 4º ano de escolaridade, 33.3% o 6º ano, 23.8% 9º ano, 14.3% 12º ano e, 4.8%

Licenciatura. De outro modo, no que concerne a profissão dos indivíduos, 23.8% encontra-se

empregado, 23.8% desempregado e, 52.4% reformado. Quanto à duração da doença, denota-

se uma média de 17.29 ± 12.25 anos, sendo o mínimo verificado de 1 ano e o máximo de 40

anos. No gráfico 1 (figura 2) podem verificar-se as percentagens relativas à duração da

doença.
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Os indivíduos integrantes do grupo de controlo foram recrutados da comunidade, por

conveniência, nomeadamente em relação às idades mais disponíveis no contexto de vida da

investigadora e, ainda após a colocação de questões pertinentes relacionadas com a saúde

mental (acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, diagnóstico de patologia do Eixo I ou II,

sem antecedentes familiares de psicoses e, sem consumo de medicação psicotrópica).

No que diz respeito às características sociodemográficas, a média de idades do grupo

de controlo (n= 21) é de 44.95 ± 17.14, com a idade mínima de 20 anos e a máxima de 70. A

distribuição por géneros é igual à do grupo experimental (87.5% dos participantes é do sexo

masculino e 14.3% do sexo feminino). Quanto ao estado civil, 33.3% dos sujeitos são solteiros

e, 66.7% casados. 95.2% destes participantes pertence ao Concelho da Covilhã e 4.8% ao

Concelho do Fundão. No que diz respeito às habilitações literárias, 19% tem o 9º ano de

escolaridade, 14.3% o 12º ano, 47.6% completou a Licenciatura, 4.8% tem Mestrado e, 14.3%

concluiu o Doutoramento. Em relação à profissão, 66.7% está empregado, 9.5%

desempregado, 14.3% reformado e, 14.3% da população integra a classe estudantil.

Figura 2. Duração da Esquizofrenia, em anos e percentagem
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Tabela 1.

Dados Sociodemográficos do Grupo Experimental (n= 21) e do Grupo de

Controlo (n= 21)

Grupo Experimental Grupo de Controlo

n % n %

Idade 44.33 ± 13.78 44.95 ± 17.4

Género

Masculino

Feminino

18

3

85.7

14.3

18

3

85.7

14.3

Estado Civil

Solteiro

Casado

Divorciado

16

4

1

76.2

19

4.8

7

14

0

33.33

66.7

0

Residência

Covilhã

Fundão

Penamacor

12

8

1

57.1

38.1

4.8

20

1

0

95.2

4.8

0

Habilitações Literárias

4º ano

6º ano

9º ano

12º ano

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

5

7

5

3

1

0

0

23.8

33.33

23.8

14.3

4.8

0

0

0

0

4

3

10

1

3

0

0

19

14.3

47.6

4.8

14.3

Profissão

Empregado

Desempregado

Reformado

Estudante

5

5

11

0

23.8

23.8

52.4

0

14

2

3

2

66.7

9.5

14.3

9.5
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4.2.2. Instrumentos

O questionário sociodemográfico contém questões relacionadas com a idade, o

género, o estado civil, o local de residência, as habilitações literárias e a profissão. Para os

participantes com esquizofrenia adicionaram-se questões acerca da medicação, do consumo

de substâncias psicotrópicas e da duração da doença.

De modo a avaliar a sintomatologia psicopatológica dos participantes foi administrada

a BPRS. Esta escala foi criada em 1962 por Overall e Goham sendo uma das escalas mais

utilizadas para a avaliação da presença de sintomatologia psicopatológica (Campos, 2010).

Esta escala é utilizada para quantificar o grau ou o tipo de psicopatologia ou para avaliar a

resposta a medicação psicotrópica, ou ainda no estudo da eficácia de tratamentos

diversificados (Lachar, Bailley, Rhoades & Varner, 1999). Tem sido utilizada mais

proeminentemente para a investigação farmacêutica e psicossocial (Velligan et al., 2005).

Inicialmente a escala compunha 16 itens, tendo posteriormente sido modificada para 18 itens

(em 1972), pontuados numa escala de 7 pontos de severidade (ausente, muito ligeiro, ligeiro,

moderado, moderadamente grave, grave e extremamente grave) (Ruggeri et al., 2005). Esta

escala demonstra bons índices de fiabilidade. De acordo com De Girolamo e seus

colaboradores (1995, cit in Talina, 2004) esta versão da BPRS parece estar particularmente

indicada para a prática clínica quotidiana ou para a investigação. Sendo importante recolher

informação de todos os contextos possíveis, a escala foi preenchida com o auxílio dos

profissionais de saúde em contacto direto com os indivíduos com esquizofrenia (médicos,

enfermeiros e psicólogos).

No que diz respeito à parte experimental da investigação, os participantes

visualizaram, num ecrã computacional, a cerca de 70 cm de distância, conjuntos-estímulo do

Programa E-Prime 2.0 Professional Edition. Este programa permite elaborar um design

experimental, recolher dados e analisá-los, permitindo uma precisão de milissegundos para

assegurar a exatidão dos dados, sendo um programa utilizado apenas para fins de investigação

(Psychology Software Tools).

Os conjunto-estímulos são compostos por 9 letras dispostas numa matriz de 3 linhas e

3 colunas, selecionadas aleatoriamente da sequência: B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S,

T, V, X, Z. A sessão experimental contém duas partes distintas: inicialmente surgem estes

conjuntos e o objetivo do participante é reportar o máximo de letras que conseguir recordar,

na segunda fase, previamente ao aparecimento de cada matriz de letras, surge uma pista

(seta) que indica a linha sobre a qual o observador terá de incidir a sua atenção para reportar

o máximo de letras que a compõem.
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4.2.3. Procedimentos

A investigação iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica para uma compreensão

aprofundada da esquizofrenia, da memória de trabalho e, da memória sensorial e visual de

trabalho, bem como de modo de atuação destes últimos sistemas referidos. Seguidamente

procedeu-se a um estudo dos instrumentos mais adequados para avaliar este tipo de

memória, considerando-se a metodologia quasi-experimental mais adequada, conjuntamente

com a aplicação da BPRS. A investigação baseou-se na investigação de Han e colaboradores

realizada em 2011, embora não se trate de uma replicação do estudo, pois há diferenças

substanciais nomeadamente na apresentação das matriz estimulares, que, no caso do

presente estudo, seguem mais de perto as características dos estímulos utilizados no

paradigma de Sperling (1960). Assim, enquanto a matriz estimular apresentada por Han et al.

(2011) assume uma forma circular, a matriz estimular deste estudo apresenta as letras em 3

linhas que formam um retângulo. O objetivo passou igualmente por compreender o declínio

da memória visual/icónica nesta amostra clínica a partir do paradigma clássico desenvolvido

por Sperling.

Procedeu-se à elaboração do questionário sociodemográfico (ver anexo 1),

integrando-se questões acerca do tipo de medicação utilizado, e da duração da patologia

(questões apenas colocadas ao grupo experimental). Seguiu-se a solicitação de investigação à

Comissão de Ética do Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E., reunindo-se toda a

documentação necessária para o processo poder decorrer (apresentação do plano de trabalho;

pedido de autorização para realização da investigação ao Presidente do Conselho de

Administração e ao Presidente do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM);

apresentação do modelo de consentimento informado (ver anexo 2); documento com o

parecer do Orientador e Co-Orientador; bem como da assinatura de todos os documentos

necessários à apresentação do projeto a comissão de ética).

Quanto à tarefa experimental foi realizado um pré-teste com dois indivíduos sem

patologia, de modo a que fosse possível realizar-se algum tipo de modificação e, de modo a

verificar que o programa corria no sistema informático utilizado sem problemas acrescidos. A

versão final resultou da integração de informação decorrente de alguns problemas

encontrados e após análise de sugestões destes voluntários.

Após a aceitação da realização da investigação por parte da Comissão de Ética do

Conselho Administrativo do CHCB, E.P.E., procedeu-se ao recrutamento de participantes. Os

participantes foram recrutados pessoalmente pela investigadora após indicação do Diretor de

Departamento (ou através do mesmo, pela Enfermeira de Consulta de Dia ou por uma das

Psicólogas, membro integrante do pessoal do Departamento) de que os mesmos preenchiam

as condições necessárias, nomeadamente ao nível do diagnóstico e da estabilidade

sintomatológica. Este recrutamento foi realizado durante cerca de 2 meses, em momentos em

que os indivíduos se deslocavam ao Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (Consulta de
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Psiquiatria, Medicação, Consulta de Psicologia), sendo por isso articulado o horário de

aplicação da tarefa com estas condições.

Após uma explicação inicial acerca do teor da investigação, alguns dos sujeitos

concordaram em participar na mesma e assinaram o consentimento informado. Por outro

lado, alguns indivíduos não participaram devido à indicação do tempo de realização da tarefa.

A tarefa experimental foi aplicada em condições semelhantes (de iluminação, localização,

espaço físico e de distratores), para todos os participantes, em locais disponibilizados para

tal, tranquilos e tendo sido requerida a não interrupção da tarefa. Para que a tarefa pudesse

ser aplicada, todos os participantes foram inteirados da investigação e dos seus moldes,

sendo-lhes facultada informação oral e por escrito da mesma. Posteriormente seguiu-se à

assinatura do Consentimento Informado por parte da investigadora e dos participantes, onde

se declaram os princípios éticos e de confidencialidade dos dados. Após este momento inicial,

procedeu-se à aplicação do Questionário Sociodemográfico, requisitando-se uma resposta oral

às questões.

Três participantes interromperam a realização da tarefa experimental após a

conclusão da primeira parte, sendo por isso apenas contabilizados os dados referentes à

primeira. Esta interrupção deveu-se à incapacidade de deteção da pista, mesmo após vários

ensaios de treino. Por outro lado, doze participantes interromperam ainda no início da

mesma, tendo os dados sido eliminados. No que diz respeito à BPRS (ver anexo 3), a mesma

foi respondida logo após o participante abandonar o local de aplicação da tarefa,

conjuntamente com o médico psiquiatra ou com a enfermeira referenciada.

Quanto ao grupo de controlo, o mesmo foi informado acerca da tarefa experimental e

dos seus moldes. O horário de aplicação da mesma foi articulado com cada um dos

participantes deste grupo com base nas suas disponibilidades, tendo os mesmos preenchido o

consentimento informado e sido notificados acerca da confidencialidade dos dados

recolhidos. No que diz respeito ao local de aplicação, os mesmos preenchiam as condições

requeridas e supra mencionadas. Por uma questão de homogeneização da amostra, a 3 dos

participantes deste grupo não foram contabilizados os dados relativos à segunda parte da

tarefa experimental.

No que diz respeito à tarefa experimental, a mesma dividiu-se em duas partes

distintas. A primeira, baseada nas experiências de Sperling do Relatório Total, é composta por

220 ensaios (dos quais 20 são integrantes de uma fase de treino), em que, no centro de um

ecrã branco surge uma cruz durante alguns segundos. Imediatamente a seguir surge uma

matriz de letras. Instruíram-se os participantes a dar uma resposta verbal do máximo de

letras que conseguiam recordar do conjunto, logo após o surgimento de um * no ecrã (este

sinal surge num intervalo de tempo variável de ensaio para ensaio e aleatoriamente: 0, 50,

100, 250 ou 500ms) (ver figura 2) e, a investigadora inseria a resposta no teclado. As

respostas não foram restritas à série de letras da qual os estímulos foram selecionados.

A segunda parte da experiência iniciou-se após uma breve pausa (entre 5 a 10

minutos) e, após fornecidas as instruções, realiza-se uma fase de treino, com 20 ensaios.
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Nesta parte, igualmente baseada nas experiências de Sperling, mas desta feita na condição de

Relatório Parcial, surge uma seta indicativa de qual a linha que deve ser recordada, da matriz

de letras que surge imediatamente a seguir (a seta ainda se mantém quando surge a matriz).

Tal como previamente, a sequência de um ensaio inicia-se com o surgimento de uma cruz

preta no ecrã branco, segue-se o aparecimento da seta e, imediatamente depois o conjunto

de letras, finalizando com o surgimento de um * no ecrã. Esta parte é composta por 195

ensaios. A figura 3 elucida o processo experimental realizado.

Figura 3. Exemplo de uma sequência de eventos de Relatório Total e Relatório Parcial

Relatório Total

+
T V C

*N P L

R Z M

Campo Pré-Exposição Estímulo Sinal

Relatório Parcial

+

Q B G

*-> M T V

J N P

Campo Pré-
Exposição

Pista Estímulo Sinal
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5. Resultados

5.1. Quantidade de acertos por grupo

Verificou-se a normalidade na variável que quantifica as letras acertadas por cada

participante no Relatório Total, avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, com p= 0.098 (no grupo

experimental) e p= 0.232 (no grupo de controlo). Já no que diz respeito ao Relatório Parcial,

o teste mencionado indica que a mesma não segue uma distribuição normal, nem para o

grupo experimental (p= 0.042) nem para o grupo de controlo (p= 0.000). O teste de Levene –

que avalia se o erro na distribuição da variância de uma variável dependente é igual em todos

os grupos (Maroco, 2007) – apresenta dados não significativos (p> 0.05.) em todos os

parâmetros do Relatório Total, pelo que se procedeu à análise dos dados utilizando estatística

paramétrica.

Tabela 2.

Média e Desvio-padrão dos acertos em função do grupo para as duas condições

experimentais (N= 42)

Grupo
Relatório Total Relatório Parcial

n M DP n M DP

Experimental 21 671 153.54 18 569 41.81

Controlo 21 1089.19 219.85 18 582 18.38

A tabela 2 refere-se à quantidade de letras que os participantes acertaram em cada

uma das condições experimentais. As médias encontradas diferenciam o grupo experimental

do grupo controlo. Na condição de Relatório Total, o grupo de controlo apresenta resultados

médios mais elevados (M= 1089.2; DP= 219.85) do que o grupo experimental (M= 671.0; DP=

153.54) enquanto na condição de Relatório Parcial, essa diferença tende a esbater-se, pois o

grupo de controlo apresenta apenas uma média ligeiramente superior (M= 582.0; DP= 18.38) à

do grupo experimental (M= 569.0; DP= 41.81). Os valores do DP dão-nos a ideia de uma fraca

dispersão dos acertos entre grupos nas duas condições experimentais.

Para testar as diferenças na condição Relatório Total, no que se refere às médias

obtidas nas variáveis supra mencionadas, procedeu-se ao cálculo do T-teste. Assim, verifica-

se que existem diferenças estatisticamente significativas [t(40)= -6.567; p<0.001] na média da

quantidade de letras acertadas pelos participantes na condição de Relatório Total. Esta

diferença significativa aponta para a superioridade do grupo de controlo na quantidade de

acertos, relativamente ao grupo experimental.

Para averiguar as diferenças nos resultados relativos à quantidade de letras que os

participantes dos dois grupos acertaram na condição experimental de Relatório Parcial,
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efetuou-se o teste não paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney, cujos resultados estão

representados na tabela 3.

Tabela 3.

Teste Wilcoxon-Mann-Whitney (U) dos acertos em função do grupo para a

condição de Relatório Parcial (N= 36).

Grupo n Mean Rank U

Experimental 18 11.53
36.50***

Controlo 18 25.47

Nota. *** p< 0.001

Os resultados obtidos [U= 36.50; p< 0.001] indicam a existência de diferenças

estatisticamente significativas entre as médias da quantidade de letras acertadas pelos

participantes no Relatório Parcial. O grupo de controlo obteve melhores resultados, com uma

maior quantidade de acertos em relação ao grupo experimental.

5.2. Média de acertos por grupo

Para averiguar a normalidade na variável que fornece a média de letras que cada

participante acertou nas duas condições experimentais utilizou-se o teste Shapiro-Wilk.

Quanto à condição Relatório Total, a variável segue uma distribuição normal, com p= 0.095

(no grupo experimental) e p= 0.237 (no grupo de controlo). De outro modo, no que concerne

ao Relatório Parcial, o referido teste indica que a mesma não segue uma distribuição normal,

tanto no grupo experimental (p= 0.040), quanto no grupo de controlo (p= 0.000). O teste de

Levene apresenta valores de p superiores a 0.05 em todos os parâmetros, o que permitiu a

elaboração de estatística paramétrica.

Tabela 4.

Média (M) e Desvio-padrão (DP) da média de acertos em função do grupo para a

condição Relatório Total (N= 42)

Grupo Relatório Total Relatório Parcial

n M DP n M DP

Experimental 21 3.53 0.77 18 2.73 0.22

Controlo 21 5.45 1.09 18 2.94 0.09
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As médias encontradas na tabela 4 diferenciam o grupo experimental do grupo

controlo, nomeadamente no que diz respeito à condição de Relatório Total. De fato, o grupo

de controlo apresenta resultados médios mais elevados (M= 5.45; DP= 1.09) do que o grupo

experimental (M= 3.53; DP= 0.77), enquanto na condição de Relatório Parcial essa diferença

tende a esbater-se, uma vez que o grupo de controlo apresenta apenas uma média

ligeiramente superior (M= 2.94; DP= 0.09) à do grupo experimental (M= 2.73; DP= 0.22).

Utilizou-se o T-teste para averiguar as diferenças das médias dos acertos na condição

Relatório Total entre os dois grupos (experimental e controlo), verificando-se que existem

diferenças estatisticamente significativas [t(40)= -6.571; p<0.001]. A diferença é relativa a

uma superioridade do grupo de controlo na média de acertos relativamente ao grupo

experimental.

Na testagem das diferenças entre grupos face às médias obtidas, na condição de

Relatório Parcial utilizou-se o teste Wilcoxon-Mann-Whitney, representados na tabela 4.

Tabela 5.

Teste Wilcoxon-Mann-Whitney (U) da média de acertos em função do grupo

para a condição de Relatório Parcial (N= 36).

Grupo n MeanRank U

Experimental 18 11.61
38.00***

Controlo 18 25.39

Nota. *** p< 0.001

De acordo com os dados obtidos [U= 38.00; p< 0.001], podemos concluir pela

existência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias de acertos dos

participantes no Relatório Parcial. Os resultados mais elevados verificam-se no grupo de

controlo.

5.3. Quantidade de acertos por tempo de doença

No que diz respeito à normalidade da variável tempo de doença, variável dicotómica

obtida através da divisão pela Mediana (Me= 18), com a utilização do teste Shapiro-Wilk,

verificou-se que a mesma não segue uma distribuição normal (p< 0.05), nas duas condições

experimentais. De outro modo, no teste de Levene, a variável apresenta valores de p

superiores a 0.05 em todos os parâmetros, o que sugere que as variâncias do acerto de letras

nos dois grupos e nas duas condições são homogéneas. Optou-se pela realização de estatística

não paramétrica.
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Tabela 6.

Média (M) e Desvio-padrão (DP) de acertos do grupo experimental nas duas

condições experimentais, com base no tempo de doença (N= 21).

Tempo de doença
Relatório Total Relatório Parcial

n M DP n M DP

1 (1 a 18 anos) 21 744.91 152.83 18 530.27 45.37

2 (19 a 40 anos) 21 660.90 149.42 18 537.71 38.49

As médias da tabela 6 salientam algumas diferenças entre os dois tempos de doença,

sendo que o grupo de participantes com um tempo de doença que oscila entre 1 e 18 anos

obtém mais acertos no Relatório Total (M= 744.91; DP= 152.83) do que o grupo com um tempo

de doença superior (M= 660.90; DP= 149.42). No que concerne ao Relatório Parcial, o grupo

com tempo de doença entre 19 e 40 anos apresenta um maior número de acertos médio (M=

537.71; DP= 38.49), relativamente ao grupo com menor tempo de doença (M= 530.27; DP=

45.37).

Tabela 7.

Teste Kruskal-Wallis da variável quantidade de acertos relativamente ao tempo de doença,

nas duas condições experimentais (N= 21).

Tipo de Relatório Tempo de doença n Mean Rank 2 df

Relatório Total
1 (1 a 18 anos)

21
13.09

2.625 1
2 (19 a 40 anos) 8.70

Relatório Parcial
1 (1 a 18 anos)

18
8.91

0.347 1
2 (19 a 40 anos) 10.43

De acordo com os dados obtidos na tabela 7, verifica-se que não existem diferenças

estatisticamente significativas. Na condição Relatório Total [F(1)= 2.625; p= 0.10], como na

de Relatório Parcial [F(1)= 0.347; p= 0.56] os grupos definidos pelo tempo de doença não se

diferenciam.
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5.4. Quantidade de acertos por habilitações literárias

Após a utilização do teste Shapiro-Wilk para averiguação da normalidade das

variáveis, obteve-se informação que a quantidade de acertos no Relatório Total segue uma

distribuição normal, com p> 0.05 em todos os graus académicos. Pelo contrário, a quantidade

de acertos no Relatório Parcial não apresenta uma distribuição normativa, com alguns valores

de p< 0.05. Quanto ao teste de Levene, o mesmo não foi passível de ser calculado com o

auxílio do SPSS.

Tabela 8.

Média (M), Desvio-padrão (DP), Mínimo e Máximo dos acertos no Relatório Total, em

cada um dos graus das habilitações literárias (N= 42).

Habilitações Literárias n M DP Mínimo Máximo

4º ano 5 614.60 52.47 560.00 671.00

6º ano 7 712.86 195.51 473.00 993.00

9º ano 9 807.33 153.46 592.00 1054.00

12º ano 6 897.33 267.77 593.00 1225.00

Licenciatura 11 1141.00 258.04 613.00 1626.00

Mestrado 1 1072.00 0.00 1072.00 1072.00

Doutoramento 3 1113.33 25.33 1094.00 1142.00

TOTAL 42 897,0476 269,99439 473.00 1626.00

De acordo com a tabela 8, os participantes que obtiveram pontuação mais elevada

foram os pertencentes ao grupo de Licenciatura (M= 1141.00; DP= 258.04), seguindo-se o

grupo com Doutoramento (M= 1113.33; DP= 25.33), o grupo Mestrado (M= 1072.00; D= 0.00), o

grupo 12º ano (M= 897.33; D= 267.77), o grupo 9º ano (M= 807.33; DP= 153.46), o grupo 6º ano

(M= 712.86; DP= 195.51), finalizando-se com o grupo 4º ano (M= 614.60; D= 52.47). Pode

verificar-se este escalonamento no gráfico 2.
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Para avaliar as diferenças entre as médias obtidas pelos participantes nos diferentes

graus académicos na condição Relatório Total realizou-se uma ANOVA, verificando-se a

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os valores obtidos nos

diferentes graus académicos [F(6]= 6.154; p= 0.000]. De outro modo, quanto à possibilidade

de existirem diferenças estatisticamente significativas nas médias obtidas na condição de

Relatório Parcial, utilizou-se o Teste Kruskal-Wallis.

Tabela 9.

Teste Kruskal-Wallis da variável Habilitações Literárias e a quantidade de

acertos no Relatório Total (N= 42)

Habilitações Literárias n Mean Rank 2 df

4º ano 3 12.33

14.70* 6

6º ano 6 10.33

9º ano 9 14.50

12º ano 5 17.60

Licenciatura 9 28.11

Mestrado 1 27.50

Doutoramento 3 22.67

Nota. * p< 0.05

De acordo com os dados observados na tabela 9, verifica-se que as diferenças entre as

médias obtidas pelos participantes na quantidade de letras que acertaram no Relatório

Figura 4. Quantidade de letras certas no Relatório Parcial em relação às Habilitações
Literárias dos participantes (N= 42)
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Parcial são estatisticamente significativas (p< 0.05) sendo o grupo dos licenciados o que

obteve média mais elevada.

5.5. Quantidade de acertos por profissão

Com a utilização do teste Shapiro-Wilk, que pretende avaliar se a distribuição de uma

variável é normal, verificou-se que, relativamente aos grupos profissionais identificados

(empregado, desempregado, reformado e estudante), a mesma não segue este tipo de

distribuição (p< 0.05). No que diz respeito ao teste de Levene, os parâmetros não

demonstraram a existência de homogeneidade (p< 0.05). Deste modo, a estatística utilizada

em ambas as condições experimentais foi a não paramétrica.

Tabela 10.

Teste Kruskal-Wallis da variável profissão e a quantidade de acertos nas duas condições

experimentais (N= 42)

Relatório Total Relatório Parcial

Profissão N Mean Rank 2 df n
Mean

Rank
2 df

Empregado 19 26.11

11.651** 3

19 22.11

6.540 3
Desempregado 7 20.71 7 16.79

Reformado 14 13.50 8 11.00

Estudante 2 36.50 2 20.25

Nota. ** p< 0.01

Quanto à variável Profissão, verifica-se a existência de diferenças estatisticamente

significativas na quantidade de acertos dos participantes no Relatório Total [F(3)= 11.651; p=

0.009], sendo os estudantes quem obteve pontuações mais elevadas (Mean Rank= 36.50),

seguindo-se os empregados (Mean Rank= 26.11), os desempregados (Mean Rank= 20.71), e os

reformados (Mean Rank= 13.50). No que diz respeito aos acertos no Relatório Parcial, não se

verificam diferenças estatisticamente significativas (p= 0.088), ainda assim, através de uma

análise detalhada da tabela 7, verifica-se que o grupo que obteve melhores resultados foi o

dos empregados, seguindo-se os estudantes, os desempregados e os reformados.
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5.6. Média de acertos em função do ISI (Intervalo Inter

Estímulos)

Elaborou-se uma análise complementar com recurso adicional do programa Microsoft

Excel, nomeadamente no que diz respeito ao relacionamento da variável intervalo inter

estímulos (ISI) com a quantidade de acertos de cada sujeito. Isto é, pretendeu-se avaliar a

quantidade de acertos que cada participante obteve em cada um dos tempos inter-estímulos

(0, 50, 100, 250 e 500ms).

Para averiguar a tendência de distribuição das variáveis utilizou-se o teste de Shapiro-

Wilk, tendo-se verificado que as mesmas não seguem uma distribuição normal. No que

concerne à homogeneidade da amostra, de acordo com o teste de Levene, os valores obtidos

em todas as variáveis (diferentes intervalos inter estímulos) mostraram-se homogéneos, com

valores de p>0.05. Pelos motivos apresentados o tipo de estatística utilizada foi a não

paramétrica.

Tabela 11.

Média, Desvio-Padrão, Mínimo e Máximo da média de acertos nos diferentes intervalos

inter estímulos (ISI), na condição Relatório Total, do grupo experimental (N= 21)

Intervalo inter estímulo
Grupo Experimental

n M DP Mínimo Máximo

0s 21 3.46 0.70 2.33 4.75

50ms 21 3.53 0.75 2.48 5.35

100ms 21 3.54 0.80 2.45 5.50

250ms 21 3.56 0.82 2.15 5.35

500ms 21 3.54 0.81 2.43 5.25

Tabela 12.

Média (M), Desvio-padrão (DP), Mínimo e Máximo da média de acertos nos diferentes

intervalos inter estímulos, na condição de Relatório Total, do grupo de controlo (N= 21)

Intervalo inter estímulo
Grupo de Controlo

N M DP Mínimo Máximo

0s 21 5.44 1.10 3.03 8.18

50ms 21 5.51 1.10 3.18 8.20

100ms 21 5.43 1.11 3.00 8.05

250ms 21 5.39 1.13 3.03 8.03

500ms 21 5.48 1.15 3.10 8.20
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De acordo com os dados obtidos nas tabelas 11 e 12, verifica-se, que, na condição de

Relatório Total, os participantes do grupo experimental obtiveram mais acertos no ISI de

250ms (M= 3.56; DP= 0.82), seguindo-se os de 100 e 500ms que variam apenas uma centésima

no desvio padrão (M= 3.54; DP= 0.80 e M= 3.54; DP= 0.81, respetivamente), o de 50ms (M=

3.53; DP= 0.75) e o de 0ms (M=3.46; DP= 0.70).

De outro modo, em relação ao grupo de controlo (nas mesmas condições supra

mencionadas), verificaram-se médias mais elevadas, com uma ordem diferente: o ISI com

mais acertos foi de 50ms (M= 5.51; DP= 1.10), seguindo-se o de 500ms (M= 5.48; DP= 1.15), o

de 100ms (M= 5.42; DP= 1.11), o de 250ms (M= 5.39; D= 1.13), e o de 0s (M= 5.44; DP= 1.10).

Tabela 13.

Médias ordenadas dos acertos em cada intervalo inter estímulos na condição de Relatório Total

(N= 42)

Grupo

ISI 0ms ISI 50ms ISI 100ms ISI 250ms ISI 500ms

n
MeanRan

k
n

MeanRan

k
n

MeanRan

k
n

MeanRan

k
n

MeanRan

k

Experimenta

l

2

1
12.24

2

1
12.33

2

1
12.67

2

1
12.79

2

1
12.50

Controlo
2

1
30.76

2

1
30.67

2

1
30.33

2

1
30.21

2

1
30.50

Tabela 14.

Teste Kruskal-Wallis dos intervalos inter estímulos e da média de

acertos em cada intervalo na condição de Relatório Total (N= 42)

ISI 0ms ISI 50ms ISI 100ms ISI 250ms ISI 500ms

2 23.96*** 23.47*** 21.79*** 21.19*** 22.62***

df 1 1 1 1 1

Nota. *** p< 0.001

No que diz respeito aos diferentes ISI, na condição de Relatório Total, verificam-se

diferenças estatisticamente significativas (p< 0.001), tendo o grupo de controlo pontuado com

valores de médias de acertos superiores ao grupo experimental, em todos os intervalos inter

estímulos.
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Tabela 15.

Médias ordenadas de cada intervalo inter estímulos na condição de Relatório Parcial (N= 36)

Grupo

ISI 0ms ISI 50ms ISI 100ms ISI 250ms ISI 500ms

n
MeanRan

k
n

MeanRan

k
N

MeanRan

k
n

MeanRan

k
n

MeanRan

k

Experimenta

l

1

8
12.67

1

8
12.28

1

8
13.19

1

8
11.92

1

8
13.08

Controlo
1

8
24.33

1

8
24.72

1

8
23.81

1

8
25.08

1

8
23.92

Tabela 16.

Teste Kruskal-Wallis dos intervalos inter estímulos e a média de

acertos em cada intervalo na condição de Relatório Parcial (N= 36)

ISI 0ms ISI 50ms ISI 100ms ISI 250ms ISI 500ms

2 11.62*** 13.23*** 9.51** 14.98*** 9.84**

df 1 1 1 1 1

Nota. ** p< 0.01; *** p< 0.001

Os resultados obtidos no Teste Kruskal-Wallis mostram a existência de diferenças

estatisticamente significativas nas médias dos grupos de controlo e experimental, face aos

diferentes ISI, na condição Relatório Parcial. Neste caso, o ISI que surge com maior média de

acertos é o de 250ms, seguindo-se o de 50ms, 0ms, 500ms e 100ms.
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6. Discussão dos Resultados

Com base nos resultados obtidos, pode-se verificar a existência de diferenças

estatisticamente significativas entre os dois grupos que realizaram a tarefa experimental,

nomeadamente no que diz respeito à média e à quantidade de acertos no Relatório Total. Os

dados obtidos para o Relatório Parcial, apesar de indicarem a presença de diferenças

estatisticamente significativas na quantidade de acertos e na média de acertos entre os

grupos, as mesmas não são tão fortes como as primeiras, uma vez que a estatística utilizada

foi a não paramétrica, o que, por si só retira algum peso aos resultados (Maroco, 2007).

Os participantes com esquizofrenia tiveram mais dificuldades em realizar a tarefa

experimental com eficácia, tanto no relato do máximo de letras possível (condição Relatório

Total) como no relato de apenas uma fila (condição Relatório Parcial). Os resultados apontam

para uma média de letras recordada no Relatório Total de 3.53, o que vai ao encontro dos

estudos anteriores, que apontam para uma média de 3 a 5 itens nesta tarefa (e.g. Chun,

2011; Crespo, 2002; Cutini et al., 2011), uma vez que a capacidade mnésica é limitada. Estes

resultados estão em concordância com os obtidos por Hahn e colaboradores (2010), que

verificaram que os participantes com esquizofrenia apresentam uma média de acertos mais

baixa na memória icónica do que os participantes do grupo de controlo.

De acordo com Haenschel e colaboradores (2010) parece existir um mecanismo de

funcionamento residual em sujeitos com esquizofrenia, que lhes permite codificar estímulos

visuais na memória de trabalho. Assim, e de acordo com os resultados obtidos, verifica-se um

declínio da memória visual, mas não uma incapacidade total de funcionamento deste sistema.

O alcance na recordação pode, de igual modo, estar relacionado com o efeito de semelhança

fonológica, que afirma que existe uma diminuição do desempenho quando os itens são

fonologicamente semelhantes (Koppenol-Gonzalez, Bouwmeester & Vermunt, 2012), o que é o

caso da tarefa experimental, uma vez que algumas letras têm um som fonológico semelhante.

Acrescenta-se o problema potencial com o paradigma de Sperling salientado por

Phillips e seus colaboradores (2011) da utilização de estímulos que podem ser facilmente

nomeáveis e mais propensos ao ensaio verbal, o que pode provocar interferência e subestimar

a capacidade da memória (Phillips et al., 2011), que poderá explicar os dados obtidos pelo

grupo experimental. Os défices na memória visual encontram-se na recordação imediata (i.e.

segundos após a visualização de figuras ou objetos), o que sugere que a aquisição inicial do

material interfere no processamento da mesma (Seidman et al., 2003), prejudicando o

desempenho dos sujeitos.

De outro modo, no que diz respeito aos participantes do grupo de controlo,

denotaram-se menos dificuldades na realização da tarefa, obtendo uma média de acertos de

5.45, resultado esse que fica ligeiramente acima da média expectável. Estes resultados

podem ter sido precipitados pelas características deste grupo amostral, uma vez que contém

características específicas de literacia elevada, não representativas da população em geral,
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que podem ter precipitado os resultados. Isto é, o grau académico de licenciado ou superior

implica um maior esforço cognitivo no momento de alcançar essas etapas, que parece ter

potenciado a cognição dos sujeitos, impedindo o deterioro, nomeadamente em sujeitos

idosos.

Quanto ao Relatório Parcial e, utilizando a fórmula para estimar o número de itens

inicialmente representados na memória visual (Magnotti, 2012; Phillips, 2011), quando o

grupo experimental obtém uma média de 2.73, significa que o número de representações

icónicas é de 8.19, o que é bastante superior às pontuações obtidas no Relatório Total. No

que diz respeito ao grupo de controlo, a quantidade de itens representados inicialmente é de

8.82, demonstrando igualmente a superioridade desta condição face à condição Relatório

Total. Este aumento do número de itens recordado face a essa condição é salientado por

diversos autores que referem que a memorização de itens salientados por pistas ocorre mais

facilmente do que outros itens, tanto porque a localização espacial tem um papel importante

na manutenção de itens na memória (i.e. direcionar a atenção para uma localização

previamente ocupada por um objeto ajuda a solidificar e/ou recuperar esse objeto da

memória) (Delvenne & Holt, 2012), como pelo foco de atenção estar direcionado para um

item ou para um conjunto de itens e não para a matriz completa (Bays, Wu & Husain, 2011).

Um outro resultado que aponta para o declínio da memória visual nesta patologia

revela-se na média de acertos em relação ao intervalo inter estímulos (ISI), uma vez que o

grupo de controlo obteve uma média mais elevada, para todos os ISI contemplados,

comprovando as dificuldades referidas anteriormente. Neste caso poder-se-á inferir a

existência de dificuldades ao nível cognitivo, típicas da própria patologia (e.g. Oertel-Knochel

et al., 2011; Wannmacher, 2004). De acordo com os dados obtidos na condição de Relatório

Total, os participantes do grupo experimental obtiveram mais acertos no ISI de 250ms,

seguindo-se os de 100 e 500ms, o de 50ms e o de 0ms. De outro modo, em relação ao grupo

de controlo (nas mesmas condições supra mencionadas), verificaram-se médias mais elevadas,

com uma ordem diferente: o ISI com mais acertos foi de 50ms, seguindo-se o de 500ms, o de

100ms, o de 250ms, e o de 0s. Assim, apesar da ordem de ISI com maior número de acertos

ser distinta entre o grupo de controlo e o grupo experimental, verifica-se que, o que obteve

menos acertos foi o de 0ms. Assim, o que se verifica no ISI de 0ms, tal como suportado pela

literatura (Crespo, 2002), é a interrupção do processamento da informação que está a ser

extraída da matriz.

No que concerne ao tempo de doença, não se verificaram diferenças entre a

quantidade de acertos, o que pode significar uma adequada medicação e a estabilização

destes indivíduos. Ou seja, ainda que com o decorrer da doença se espere maior deterioro

cognitivo, este não parece verificar-se nestes participantes. De outro modo, os dados

corroboram o que Oertel-Knochel e os seus colaboradores (2011) afirmaram, ou seja, após os

primeiros anos de doença manifesta, alcança-se uma menor quantidade de sintomas

diminuindo a ocorrência de deterioro. Salienta-se ainda que esta não será uma conclusão

passível de generalização, nomeadamente pelas características do grupo (disparidade de
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idades elevada (DP= 13.78) e o tempo de doença inferior ou igual a 5 anos é 28.6%, sendo o

tempo superior a 10 anos de 71.4%). Os resultados obtidos podem dever-se a estas

características da amostra e não necessariamente à ausência de deterioro, ou da

estabilização do mesmo.

Face ao acima descrito, seria importante ter uma avaliação prévia do funcionamento

intelectual dos sujeitos, nomeadamente do Quociente de Inteligência, de modo a que pudesse

ser comparável com os sujeitos de controlo. Seria importante nivelar a amostra pelo

funcionamento cognitivo, para os resultados terem uma maior validade e serem passíveis de

retirar um maior número de conclusões. De outro modo, de acordo com Seidman, Lanca,

Kremen, Faraone e Tsuang (2003), o QI como variável de controlo pode ser suscetível de

sofrer os efeitos da esquizofrenia e poderia sobre corrigir as diferenças na capacidade

intelectual geral.

No que diz respeito às diferenças encontradas face ao grau académico que os

indivíduos possuem, verificou-se que as mesmas existem, sendo os licenciados os

participantes que obtiveram maior quantidade de acertos, seguindo-se os mestrados e

doutorados, terminando a sequência nos indivíduos com o 4º ano de escolaridade. Por um lado

estas diferenças prendem-se com a heterogeneidade da amostra, uma vez que existe uma

grande disparidade entre as habilitações literárias do grupo experimental e do grupo de

controlo. No primeiro, a escolaridade varia do 4º ano à Licenciatura, com maior percentagem

de indivíduos com o 6º ano (33.3%), enquanto 47.6% dos participantes do grupo de controlo

completou a Licenciatura. Sendo os sujeitos do grupo de controlo os que obtiveram maior

quantidade de acertos, e pertencendo a maioria à categoria de licenciados, esperava-se à

partida que os resultados fossem os obtidos. Deste modo consideram-se estes dados acerca

das habilitações literárias enviesados, pelo supra descrito e, mesmo porque, muitos dos

sujeitos da categoria Licenciatura estão na casa dos 20 anos (idade de desenvolvimento

cognitivo otimal). No que diz respeito ao grau de mestre, também não se poderão retirar

conclusões uma vez que apenas um membro integra esse grupo.

Ainda que com a utilização de estatística não paramétrica, o que poderá demonstrar

menor força nos resultados, surgiram diferenças estatisticamente significativas entre as

médias de acertos no Relatório Total face aos diferentes grupos profissionais referidos

(empregado, desempregado, reformado e estudante). Os estudantes foram os que obtiveram

melhores resultados, mas ressalva-se que este grupo é formado apenas por participantes do

grupo de controlo, o que pode explicar os dados obtidos. Posteriormente seguem-se os

participantes empregados, os desempregados e finalmente os reformados. Não sendo possível

retirar conclusões acerca da idade dos participantes, uma vez que a maioria dos indivíduos

com esquizofrenia tem o estatuto de reformado (nomeadamente pelas características

invalidantes da patologia), poder-se-á inferir que este é um dado comprovativo de deterioro

da memória visual no grupo experimental.

É importante evidenciar a riqueza da amostra, nomeadamente no que diz respeito ao

grupo experimental. Por si só esta patologia neurodesenvolvimental acarreta traços únicos e
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distintos, o que, numa amostra de vários sujeitos acrescenta uma grande riqueza, nos níveis

sintomatológico, neuropsicológico ou social. Assim sendo a amostra poderá ser considerada

muito rica ao nível de informação qualitativa. Por outro lado e, dadas as características

distintas dos participantes que a compõem, torna-se difícil que a amostra siga uma

distribuição normal, o que provoca algumas limitações ao nível estatístico. Estas limitações

não se devem apenas às diferenças nos participantes, mas essencialmente à quantidade dos

mesmos (e, neste caso em particular, apenas com 21 indivíduos). Assim salienta-se que estes

resultados não podem ser generalizáveis a todos os indivíduos com esquizofrenia.

Considera-se que a esquizofrenia é resultado de influências genéticas e ambientais

que predispõem os indivíduos ao desenvolvimento desta patologia com alterações neuronais,

nomeadamente ao nível da memória de trabalho (e.g. Oertel-Knochel et al., 2011). A

memória de trabalho é um sistema que utiliza diversas estruturas cerebrais que, na

esquizofrenia, se encontram deterioradas (e.g. córtex pré-frontal), sendo por isso

compreensíveis as dificuldades que estes sujeitos apresentam quando têm de desempenhar

tarefas que utilizem a memória de trabalho (e.g. Schlagenhauf et al., 2010; Quee et al.,

2011), tal como sucedeu nesta investigação.

Os sistemas mnésicos ligados a este tipo de memória, nomeadamente a memória

visual (memória icónica e memória visual de trabalho) utilizam, em parte os mesmos sistemas

neuronais para conduzir a informação do exterior para o processamento cognitivo – o que

constitui uma das mais importantes funções adaptativas - permitindo que compreendamos o

mundo que nos rodeia, nomeadamente ao nível visual. Deste modo, compreendem-se as

dificuldades acrescidas que os sujeitos com esquizofrenia apresentam quando se debatem

com este tipo de tarefas (e.g. Kang et al., 2011), o que corrobora os resultados obtidos por

estes autores. Considera-se que os sujeitos com esquizofrenia tendem a reproduzir menos

itens ou a detetar menos itens alvo de uma apresentação de conjuntos de itens uma vez que

possuem um declínio mais rápido em tarefas atencionais (Asarnow et al., 1991), que são

fundamentais para o desempenho nas condições experimentais deste estudo.

O declínio da memória visual ao longo do tempo é consistente com estudos

transversais e longitudinais nos quais os sujeitos com esquizofrenia foram avaliados com

medidas neuropsicológicas (Seidman et al., 2003). Assim, seria importante adicionar outras

medidas de avaliação neuropsicológica para compreender verdadeiramente o declínio da

memória visual.
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7. Conclusão

A realização desta investigação salientou a existência de diferenças significativas

entre a capacidade mnésica visual dos sujeitos com esquizofrenia face aos sujeitos de

controlo. Estas diferenças apontam para um deterioro da memória visual, nomeadamente no

que diz respeito à sua capacidade de armazenamento.

Outras variáveis que parecem influenciar a capacidade da memória visual são as

habilitações literárias e a profissão, mas estas conclusões não podem ser retiradas

levianamente, sendo necessário salientar que as diferenças que surgiram prendem-se com a

quantidade total de participantes no estudo. Assim, face a uma análise mais aprofundada, os

grupos de indivíduos que obtêm maior quantidade de acertos são integrados, quase

exclusivamente por sujeitos do grupo de controlo (no que diz respeito às habilitações

literárias e por um grande número de sujeitos deste grupo no que concerne à profissão

exercida).

Como potencialidades deste estudo destaca-se o seu design experimental e o facto de

ser um tema pouco trabalhado, nestes moldes, a nível nacional. Assim, o estudo contribui

para a compreensão do nível de declínio da memória visual, bem como dos défices cognitivos

que surgem na esquizofrenia, para que possam desenvolver-se programas de tratamento mais

adequados e eficazes, nomeadamente ao nível do funcionamento cognitivo e social, que

promovam o bem-estar destes indivíduos, para reduzir o impacto profundo que esta patologia

tem na vida do ser humano e dos seus familiares.

No que diz respeito às limitações, salienta-se o número reduzido de participantes,

bem como a não averiguação de mais dados que o output do programa E-Prime forneceu no

caso específico do estudo, nomeadamente no que diz respeito ao tempo de resposta, ao

tempo de exposição do estímulo, de modo a proceder a uma análise de dados mais

aprofundada e que permitisse retirar um maior número de conclusões. Ressalva-se ainda

como limitação, o formato da tarefa experimental, nomeadamente a inserção das letras que

os participantes referiam recordar nas condições experimentais por parte da investigadora, e

não a realização desta tarefa por parte dos mesmos. Por outro lado, estes moldes foram

utilizados de forma a garantir algum controlo da variável “experiência com o teclado”, uma

vez que vários indivíduos não detinham experiência em tecnologias de informática,

nomeadamente com computadores (ou referiam conhecer pouco) ou detinham alguns

sintomas extra piramidais que não lhes permitiam ter um controlo total sobre os músculos dos

membros superiores.

Será importante alargar os dados e as conclusões, nomeadamente, averiguar se

existem diferenças com uma amostra emparelhada ao nível das características

sociodemográficas, e neuropsicológicas; perceber se os códigos semânticos interferem com a

exposição aos estímulos (i.e. averiguar se existem letras que são mais facilmente recordadas
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do que outras); controlar estatisticamente o funcionamento cognitivo (através do Quociente

de Inteligência). Assim, poderá ser relevante controlar a variável habilitações literárias, bem

como obter uma maior homogeneidade dos grupos etários (nomeadamente no que diz respeito

ao tempo de doença).
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ANEXOS





Anexo 1

Questionário Sociodemográfico





QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

Nº de Participante: ______

Sexo:
Feminino
Masculino

Estado civil

Solteiro(a)
Casado(a)
União de facto
Divorciado(a)
Viúvo(a)

Residência
Distrito
Conselho

Habilitações Literárias

4º ano (4ª classe)
6º ano
9º ano
12º ano
Licenciatura/Bacharel
Pós-graduação
Mestrado
Doutoramento

Área de Estudo

Ciências Exactas
Ciências da Saúde
Ciências da Educação
Ciências Sociais e Humanas
Tecnologias
Artes (arquitectura, design, etc.)
Direito
Desporto

Curso

Profissão

Idade:



1. Qual a medicação (ao nível psiquiátrico) que toma?

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

2. A medicação manteve-se inalterável nas últimas quatro semanas?

Sim Não

3. Toma outro tipo de medicação?

Sim Não

3.1.Se sim, por favor indique qual:

 _________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

4. Tem consumos de substâncias psicotrópicas?

Sim Não

5. Sofre de outra patologia ao nível mental? (Diagnosticada pelo médico psiquiatra)

Sim Não

Início da Doença: _______________



Anexo 2

Consentimento Informado





Investigação: Declínio da Memória Visual na Esquizofrenia

No âmbito da realização de Dissertação, requisito parcial para a obtenção do

grau de mestre em Psicologia, na área de Psicologia Clínica e da Saúde, na

Universidade da Beira interior, pretende-se desenvolver uma investigação científica

com o objectivo de averiguar o grau de declínio da memória visual em sujeitos

diagnosticados com Esquizofrenia comparativamente a sujeitos sem a patologia. O

estudo iniciar-se-á com um Questionário Sociodemográfico, através do qual

pretendemos recolher algumas informações importantes. Seguir-se-á a realização de

uma tarefa experimental, na qual irá visionar um conjunto de estímulos num ecrã de

computador. Cada um dos estímulos, constituído por letras, surge no ecrã durante

escassos milésimos de segundo. Após o desaparecimento do estímulo ser-lhe-á dada

uma indicação para que diga o máximo de letras que recorda ou que, de outro modo,

indique as letras da fila previamente visualizadas assinalada com uma seta.

A sua colaboração é essencial para o desenvolvimento da investigação, sendo a

mesma voluntária. Todos os dados recolhidos são anónimos e confidenciais, sendo

apenas utilizados para fins de investigação. Agradeço desde já a sua colaboração.



Consentimento Informado –Investigador

Ao assinar esta página está a confirmar o seguinte:

* Entregou esta informação
* Explicou o propósito deste trabalho
* Explicou e respondeu a todas as questões e dúvidas apresentadas.

__________________________________________
Nome do Investigador (Legível)

__________________________________________ ___/___/___
(Assinatura do Investigador) (Data)

Consentimento Livre e Informado

Maria Inês Figueiredo, aluna do 2º ano do 2º Ciclo em Psicologia da Universidade da Beira
Interior, a realizar um trabalho de investigação no âmbito da dissertação de Mestrado,
subordinado ao tema “Declínio da Memória Visual na Esquizofrenia”, vem solicitar a sua
colaboração no estudo. Informa que a sua participação é voluntária, podendo desistir a
qualquer momento e todos os dados recolhidos serão confidenciais.

Consentimento Informado - Participante
Ao assinar esta página está a confirmar o seguinte:

* O Sr.(a) leu e compreendeu todas as informações desta informação, e teve tempo para
as ponderar;
* Todas as suas questões foram respondidas satisfatoriamente;
* Se não percebeu qualquer das palavras, solicitou ao investigador que lhe fosse explicado,
tendo este explicado todas as dúvidas;
* O Sr.(a) recebeu uma cópia desta informação, para a manter consigo.

________________________________________
Nome do Participante (Legível)

______________________________________________                     ___/___/___
(Assinatura do Participante) (Data)



Anexo 3

Escala Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)





Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

Versão Portuguesa

Indicações: Coloque uma cruz no quadro que melhor descreve a situação actual do

paciente, tendo em consideração a seguinte classificação

1 – Ausente
2 – Muito ligeiro
3 – Ligeiro
4 – Moderado
5 – Moderadamente grave
6 – Grave
7 – Extremamente grave

1. Preocupações somáticas. Grau de preocupação que o paciente tem com a sua saúde

actual. Preocupação do paciente com a saúde física e se ela é percepcionada como um

problema, quer as queixas tenham bases reais ou não (delírio somáticos devem ser

avaliados a partir de grave).

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

2. Ansiedade. Preocupação, pânico, medo, apreensão e tensão reportados. Avaliar

apenas o que o utente afirma e não sinais observados de ansiedade, que devem ser

avaliados em Tensão.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

3. Retraimento emocional. Deficiência na capacidade de se relacionar emocionalmente

durante a entrevista. Dificuldade de interacção espontânea, isolamento em relação aos

outros (cotar a partir de grave se evitar activamente o contacto com o outro).

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave



4. Desorganização conceptual. Grau de confusão, desorganização, desconexão e

disrupção dos processos mentais, a partir do discurso oral. Não avaliar o conteúdo do

discurso (cotar a partir de grave quando discurso é incompreensível).

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

5. Sentimentos de culpa. Auto-culpabilização, vergonha e remorsos por

comportamentos anteriores (cotar a partir de grave quando o sentimento de culpa é

delirante). Não inferir com base em depressão, ansiedade ou defesas neuróticas

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

6. Tensão. Manifestações físicas e motoras de tensão, nervosismo ou sobre-activação.

Não se deve avaliar com base das declarações do paciente.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

7. Maneirismos e alterações da postura. Comportamento motor peculiar, bizarro ou

invulgar. Exclui manifestações de efeitos secundários de medicação, tiques ou tensão

nervosa.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

8. Ideias de grandeza/megalomania. Auto-opinião exagerada, convicção que possui

habilidades ou poderes invulgares. Avaliar com base nas declarações do doente e não

com base no seu procedimento.



Ausente Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado Moderadamente
Grave

Grave Extremamente
grave

9. Humor depressivo. Inclui tristeza, anedonia, preocupação com tópicos depressivos

(ex. não participação em conversas devido à depressão), falta de esperança, pessimismo,

e falta de auto-estima (insatisfação e desagrado em relação a si). Não inclui sintomas

vegetativos como a retardação motora, queixas somáticas, ou avolição típica do

síndrome deficitário.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

10. Hostilidade. Animosidade, desprezo, beligerância, ameaças, discussões, destruição

de propriedade, desdém e outras atitudes de hostilidade em relação a outros. Não inferir

a partir de defesas neuróticas, ansiedade e queixas somáticas. Não incluir incidentes de

zanga apropriada e de óbvia auto-defesa. (atitude perante entrevistador avaliar apenas

em Falta de Cooperação).

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

11. Desconfiança/ perseguição. Crença aparente ou expressa de que as outras pessoas

agiram ou perpetraram algo maliciosamente ou com uma intenção discriminatória.

Inclui persecução por agentes não-humanos. (cotações iguais ou superiores a 3 devem

ser também cotadas no item Pensamentos Invulgares

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave



12. Comportamento alucinatório. Relato de experiências perceptivas na ausência de

estímulos externos correspondentes, incluindo preocupação com o conteúdo e

experiência alucinatória e funcionamento alterado por via do conteúdo alucinatório (ex.

envolvimento em comportamento desviante devido a ordens de origem alucinatória).

Inclui também pensamentos audíveis.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

13. Lentificação/retardamento motor. Redução do nível de energia evidenciado por

movimentos e discurso lentos, reduzido tónus postural, e diminuição da quantidade de

movimentos corporais. Avaliar a partir do comportamento observado.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

14. Falta de cooperação. Resistência e falta de prontidão para cooperar com o

entrevistador. Avaliar apenas o comportamento com o avaliador na entrevista, e não o

comportamento com pares e família.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

15. Conteúdo de pensamento inusual. Pensamentos inusuais, estranhos, excêntricos,

bizarros, absurdos ou invulgares. Avaliar o grau de invulgaridade e não o grau de

desorganização do discurso. (nota: se Ideias de grandeza, Sentimentos de culpa, e

Desconfiança forem cotados com 6 ou 7, este item deve ser cotado no mínimo com 4).

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave



16. Embotamento afectivo. Amplitude reduzida da expressividade emocional da face,

voz e gestos. Redução do contacto emocional e aparente ausência de sentimentos.

Ausente Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado Moderadamente
Grave

Grave Extremamente
grave

17. Excitação. Elevação do estado emocional ou reactividade emocional aumentada

perante o entrevistador, conforme evidenciada por aumento da intensidade das

expressões faciais, tom de voz, gestos expressivos e aumento da quantidade e

velocidade do discurso.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave

18. Desorientação. Confusão em relação a pessoas, lugares e tempo. Não cotar se as

incorrecções forem devido a actividade delirante.

Ausente
Muito
Ligeiro

Ligeiro Moderado
Moderadamente

Grave
Grave

Extremamente
grave
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