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Souza-Talarico JN. Estresse, concentrações de cortisol e estratégias de coping no 
desempenho da memória de idosos saudáveis, com comprometimento cognitivo leve 
e doença de Alzheimer [doutorado]. Escola de Enfermagem, Universidade de São 
Paulo; 2009. 
 

 

RESUMO 

 

 

Aumento das concentrações de cortisol em idosos com Doença de Alzheimer (DA) 

tem sido relatado como resultado da ausência de inibição do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) em decorrência da disfunção hipocampal observada nestes 

indivíduos. Além disso, associação entre concentrações elevadas de cortisol e 

comprometimento da memória tem sido evidenciada em idosos saudáveis. 

Entretanto, pouco se sabe a respeito do envolvimento do estresse nas concentrações 

de cortisol, no desempenho cognitivo e nas estratégias de coping tanto em idosos 

saudáveis como naqueles com comprometimento cognitivo leve (CCL) e DA. Assim, 

este estudo teve o objetivo de investigar a associação entre intensidade de estresse, 

concentrações de cortisol, estratégias de coping e desempenho cognitivo em idosos 

saudáveis, com CCL e DA. Para isto, concentrações basais de cortisol salivar foram 

analisadas em uma amostra composta por 40 idosos saudáveis, 31 idosos com CCL 

amnéstico e 40 indivíduos com DA leve. O desempenho cognitivo global foi 

avaliado a partir do mini-exame do estado mental (MEEM), o desempenho da 

memória através da Bateria Breve de Avaliação Cognitiva (BBAC) e pelo teste de 

extensão de dígitos na ordem inversa. A intensidade do estresse foi avaliada a partir 

da Lista de Sintomas de Stress (LSS) e as estratégias de coping através da Escala de 

Coping de Jalowiec (ECJ). Desta forma, foram observadas concentrações de cortisol 

marginalmente mais elevadas nos idosos com DA do que nos idosos saudáveis (p = 

0.062). Além disso, verificou-se associação positiva entre cortisol e desempenho da 

memória nos idosos saudáveis (p = 0.008), enquanto correlação negativa entre estas 

variáveis foi observada no grupo CCL (p = 0.011). Não foi verificada associação 

significativa nos idosos com DA (p > 0.05). Ademais, observou-se correlação 

positiva entre as concentrações de cortisol e a intensidade de estresse somente nos 

idosos com CCL (p = 0.022). Com relação às estratégias de enfrentamento, 
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observou-se que os idosos com CCL que elegem o coping focado no problema 

apresentam intensidade de estresse menor que os idosos que utilizam o coping 

focado na emoção (p = 0.048). Estes resultados sugerem que a associação entre 

concentrações de cortisol, desempenho da memória, intensidade de estresse e coping 

varia em função da presença ou ausência de comprometimento cognitivo e da 

percepção das limitações cognitivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: estresse, cortisol, enfrentamento, memória, envelhecimento, 

doença de Alzheimer, comprometimento cognitivo leve. 
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Souza-Talarico JN. Stress, cortisol levels and coping strategies on memory 
performance of healthy elderly, individuals with mild cognitive impairment and 
Alzheimer’s disease [thesis]. São Paulo (SP): Brasil: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2009. 
 

 

ABSTRACT 

 

  

Increased cortisol levels have been reported in elderly with Alzheimer’s disease 

(AD) as a result of the lack in the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis 

inhibition as a function of hipocampal atrophy observed in those subjects. Moreover, 

association between high cortisol levels and memory impairment has been 

demonstrated in healthy elderly subjects. However, little is known about the stress 

involvement in the cortisol levels, in the cognitive performance and in the coping 

strategies in both elderly with mild cognitive impairment (MCI) and with AD. Thus, 

this study aimed to investigate the association between stress intensity, cortisol 

levels, coping strategies and cognitive performance in healthy elderly, subjects with 

MCI and with AD. Basal salivary cortisol was measured in a sample composed of 40 

healthy elderly subjects, 31 individuals with amnestic MCI and 40 subjects with mild 

AD. Global cognitive performance was evaluated with the Mini Mental State Exam 

(MMSE) and memory performance was assessed with the Brief Cognitive Screening 

Battery (BCSB) and the backward digit span test. Stress intensity was evaluated with 

the Stress Symptoms List (SSL) and coping strategies with the Jalowiec Coping 

Scale (JCS). Marginally higher cortisol levels were observed in the subjects with AD 

group in comparison with healthy elderly (p = 0.062). Furthermore, positive 

association between cortisol levels and memory performance was observed in the 

healthy elderly (p = 0.008) while negative correlation was observed between these 

variables in the MCI group (p = 0.011). No significant association was exhibited in 

the AD group (p > 0.05). Moreover, positive correlation between cortisol levels and 

stress intensity was observed only in the MCI group (p = 0.022). Regarding the 

coping strategies, it was observed that those MCI subjects who elect problem focused 

coping exhibit higher stress intensity than those MCI who use emotion focused 

coping (p = 0.048). These results suggest the association between cortisol levels, 
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memory performance, stress intensity and coping strategies may vary as a function of 

the presence or absence of cognitive impairment and as a function of the cognitive 

deficits awareness. 

 

KEYWORDS: stress, cortisol, coping, memory, aging, Alzheimer’s disease, mild 

cognitive impairment. 

 

SUPPORT: FAPESP 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Revelando o problema de pesquisa 

 

Nas duas últimas décadas, a associação entre glicocorticóides (cortisol em 

humanos, corticosterona em animais) e memória tem sido extensivamente 

investigada tanto em estudos animais como em humanos. Em roedores idosos, 

glicocorticóides agudamente elevados estão associados ao comprometimento da 

memória espacial (1). Em humanos, o desempenho da memória declarativa 

diminui em idosos expostos a situações desencadeadoras de estresse (2). Além 

disso, a exposição crônica a glicocorticóides durante o processo de 

envelhecimento tem sido associada a volumes reduzidos do hipocampo (região 

cerebral intrinsecamente envolvida no aprendizado e memória), bem como ao 

declínio cognitivo (3).      

Apesar da associação entre concentrações de cortisol elevadas e baixo 

desempenho cognitivo, os glicocorticóides não são necessariamente deletérios à 

cognição, sendo sugerido que concentrações ideais de glicocorticóides são 

necessárias para o melhor funcionamento hipocampal e, portanto, para o 

desempenho da memória. Assim, o desempenho da memória seria modulado em 

função da ocupação de receptores de glicocorticóides pelas concentrações 

circulantes de cortisol, estando a completa saturação dos receptores, bem como a 

ausência de sua ocupação, relacionada ao pior desempenho da memória, 

enquanto que a ocupação parcial dos mesmos produziria um desempenho ideal 
(4).       

Embora esta hipótese tenha sido confirmada em jovens e idosos (18), em 

indivíduos com comprometimento cognitivo patológico, cujas concentrações de 

cortisol podem estar elevadas, a relação entre glicocorticóides e desempenho da 

memória permanece obscura.   

Além disso, pressupondo que a percepção das limitações cognitivas, em 

comprometimentos patológicos, pode se constituir um potencial estressor não há 

dados disponíveis sobre a intensidade do estresse em idosos com 
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comprometimento cognitivo leve (CCL) e com doença de Alzheimer (DA) em 

comparação com idosos saudáveis.  

Não obstante, a relação entre estresse, hormônio do estresse e estratégias de 

coping (enfrentamento) em idosos com CCL e DA também permanece sem 

respostas. 

Neste sentido, este estudo tem a finalidade de contribuir com a compreensão 

do fenômeno estresse em idosos com comprometimento cognitivo, investigando 

a relação entre estresse, hormônio do estresse, desempenho cognitivo e coping.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Estresse 

 

2.1.1 A evolução histórica de conceitos 

 

Amplamente utilizado, o termo “estresse” tem seu significado, popularmente, 

atribuído a efeitos negativos e deletérios à saúde. Alguns associam sua ocorrência 

a fatores externos, como as atribuições familiares e sociais ou às provações e 

atribulações cotidianas. Outros definem estresse como as sensações físicas 

desagradáveis desencadeadas pelas adversidades e desafios impostos nos dia-a-

dia. Mas afinal, o que é o estresse?  

Ainda que a questão seja antiga, sua definição ainda se constitui em desafio 

para os pesquisadores da área. Tão complexo quanto investigar os mecanismos 

biológicos e sociais envolvidos no estresse tem sido desenvolver uma definição 

genérica e consensual para este fenômeno. Muitos autores atribuem a esta 

dificuldade a própria terminologia e concepção inicialmente utilizada para 

definir estresse (5).   

Inicialmente incorporado às ciências médicas pelo pesquisador Hans Selye 

em 1936, o termo “stress”, definido pela engenharia como forças que impõem 

pressão sobre uma determinada estrutura, foi conceituado como um fenômeno 

inespecífico associado a um conjunto de sintomas desencadeados por uma ampla 

variedade de agentes nocivos (6). Durante muitos anos, Selye testou diferentes 

condições adversas, como administração de drogas, exposição a temperaturas 

extremas, dor, exercício e radiação e observou que todas estas condições eram 

capazes de produzir as mesmas alterações morfológicas no organismo (aumento 

das glândulas adrenais, úlceras estomacais e diminuição ou atrofia parcial do 

sistema linfático).  Segundo Selye, tais modificações estruturais representavam o 

resultado da resposta ao estresse que seria mediada pela produção e secreção de 

glucocorticóides (cortisol em humanos, corticosterona em animais) (7).  

Sob esta óptica o estresse era, então, compreendido como algo desencadeado 

por um agente externo inespecífico.    
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Embora os experimentos de Selye repetidamente demonstrassem e 

reafirmassem sua teoria, era insustentável a admissão de que os determinantes da 

resposta ao estresse eram inespecíficos. A inadmissibilidade deste fato ocorria 

principalmente porque Selye, incoerentemente, utilizava, em seus diversos 

experimentos, apenas estressores físicos (calor, frio, dor) e era cientificamente 

consensual que a maioria dos estressores cotidianos possuía natureza psicológica, 

uma vez que dependiam da interpretação do indivíduo a respeito do evento.  

Diante da definição intrigante proposta por Selye e sob a influência do 

período pós Segunda Guerra Mundial que demandava a necessidade de 

compreender porque muitos sobreviventes de guerra desenvolviam transtornos 

emocionais, intensifica-se, na década de 60, a incorporação de componentes 

psicológicos na investigação da resposta ao estresse. Desta forma, questionando a 

proposta de Selye, no qual o estresse se constitui a partir de agentes externos, 

Richard Lazarus, em 1966, introduz o conceito de estresse psicológico como 

sendo uma experiência particular do indivíduo, prioritariamente associada a 

fatores cognitivos e emocionais, os quais permitiriam a interpretação da situação 

como sendo estressora ou não (8). Agregando este caráter individual da 

experiência do estresse, contrariava-se a concepção de que as reações físicas e 

comportamentais frente ao evento estressor são lineares e universais. Desta 

forma, disseminava-se o conceito de que a resposta ao estresse está relacionada à 

forma como um determinado estressor é avaliado pelo indivíduo, ou seja, o que é 

considerado estressor para um indivíduo pode não ser para o outro. Assim, a 

reação à determinada situação dependerá da avaliação que o indivíduo fizer a 

respeito do evento estressor e seus recursos internos e externos de enfrentamento 
(8,9). Segundo a concepção proposta por Lazarus, o estresse não seria fruto de um 

agente externo, mas sim, de componentes internos, cognitivos e emocionais, que 

determinariam o potencial estressor de um determinado evento.  

Nesta mesma linha de pensamento, em 1968, John Mason, ao medir 

concentrações de hormônios do estresse em indivíduos expostos a profissões ou 

situações consideradas estressantes, identificou-se três determinantes 

psicológicos que seriam capazes de induzir uma resposta ao estresse em sujeitos 

expostos a eles. Reafirmando, assim, a concepção de que o estresse não seria um 
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fenômeno desencadeado por eventos inespecíficos, mas uma resposta 

desencadeada no organismo mediante situações interpretadas como novas, 

imprevisíveis e sobre as quais o indivíduo tem pouco ou nenhum controle (10). 

Atualmente, sabe-se que além do caráter novo, imprevisível e incontrolável da 

situação, eventos nos quais um componente da auto-identidade do indivíduo 

possa ser negativamente avaliado constituem o quarto determinante psicológico 

necessário para desencadear uma resposta ao estresse (11). 

Diante do reconhecimento de que o estresse seria uma experiência individual 

dependente da avaliação cognitiva a respeito da situação estressora, tornava-se 

necessário investigar como e quais domínios cognitivos estariam associados à 

reação de estresse e, além disso, como explicar a interação entre comportamento, 

cérebro e meio social como fatores determinantes do caráter individual e da 

resposta ao estresse?    

Neste cenário de incertezas e questionamentos e sob a influência dos 

profundos e recentes avanços nas pesquisas em neurociências, genética e 

biologia celular e molecular, o funcionamento cerebral e os mecanismos 

neuroendócrinos de resposta ao estresse passaram a ser alvos das mais 

importantes investigações na área de estresse associado ao reconhecimento de 

que o ambiente social, no qual o indivíduo se desenvolve, desempenha papel 

fundamental na determinação de padrões de funcionamento neuroendócrino e 

comportamental, influenciando, portanto, a saúde física e mental (12). 

Desta forma, experiências prévias, bem como eventos ocorridos na fase 

inicial de desenvolvimento do indivíduo, combinados com predisposição 

genética e a inerente capacidade e reserva individual do sistema fisiológico 

determinam as respostas comportamentais, autonômicas e neuroendócrinas para 

cada situação potencialmente estressora (12). Estas respostas, por sua vez, 

possuem repercussões individuais que podem ser benéficas ou prejudiciais ao 

organismo. Neste sentido, a resposta comportamental pode retirá-lo da situação 

de perigo, mas também pode aumentar o risco de mais confronto e dano, ao 

passo que as respostas autonômicas e neuroendócrinas podem apresentar uma 

função adaptativa em curto prazo, mas também podem levar a um colapso 

orgânico quando acionadas repetidamente ou por períodos longos de tempo (12).      
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2.1.2 Hormônios do estresse: respostas autonômicas e neuroendócrinas 

 

A interpretação de uma situação com sendo estressora estimula a ativação do 

sistema hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Inicialmente, neurônios presentes 

no hipotálamo são estimulados a secretar o hormônio de liberação de 

corticotrofina (CRH) que, subseqüentemente, estimula a glândula pituitária a 

produzir e liberar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). O ACTH, por sua 

vez, percorre a corrente sanguínea atinge as glândulas adrenais e estimula a 

secreção dos tão conhecidos “hormônios do estresse” (12). As duas principais 

classes de hormônios do estresse são os glicocorticóides e as catecolaminas 

(adrenalina e noradrenalina).  Os glicocorticóides, por sua vez, por serem 

lipossolúveis atravessam facilmente a barreira hemato-encefálica, interagem 

com o cérebro e a glândula pituitária, regulando o eixo HPA e inibindo 

subseqüentes liberações de CRH e ACTH, constituindo assim um sistema 

fechado de retroalimentação ou “feedback” (13) (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal.  
Fonte: The effects of stress and stress hormones on human cognition: 
implications for field of brain and cognition, Lupien et al. 2007 (modificado).  
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Considerando suas características lipossolúveis, os glicocorticóides podem 

facilmente atravessar a barreira hemato-encefálica e acessar o cérebro, no qual 

se ligarão a receptores localizados em importantes estruturas associadas ao 

aprendizado e à memória - hipocampo, amígdala e lobo frontal. Já no caso das 

catecolaminas, apesar da adrenalina não poder prontamente acessar o cérebro, 

sua interação com estruturas cerebrais ocorre indiretamente a partir do nervo 

vago e as informações são transmitidas via núcleo do trato solitário (12). A região 

cerebral mais importante que contém receptores adrenérgicos é a amígdala, cuja 

função está extremamente associada ao processamento do medo e da memória 

para informações emocionalmente relevantes (17). 

A liberação aguda de glicocorticóides e catecolaminas em resposta a um 

estressor constitui as reações iniciais em uma cascata de eventos hormonais 

desencadeadas em resposta ao estresse. Quando estes mediadores são secretados 

em resposta ao estresse, a clássica reação de luta ou fuga (reação alostática) é 

mobilizada com o objetivo de aumentar a disponibilidade de oxigênio e energia 

a diferentes áreas do corpo, viabilizando, portanto, a adaptação do organismo às 

demandas desafiadoras do ambiente (12,14). 

De maneira genérica, a finalidade desta reação alostática é ajudar o 

organismo à permanecer estável diante de qualquer mudança e fornecer energia 

suficiente para enfrentar qualquer desafio – não apenas aqueles que ameacem a 

vida (15).  

No entanto, cada vez mais no dias atuais, as situações que deflagram a reação 

ao estresse são prolongadas e recorrentes e são aquelas para as quais nem a luta e 

nem a fuga são opções adaptativas ao evento estressor. Desta forma, privado de 

sua função natural de adaptação, o próprio sistema organizado para nos proteger, 

permanece constantemente ou repetidamente acionado causando, portanto, 

desgaste e contribuindo para o estabelecimento de doenças (15).   

A exposição prolongada ou recorrente ao intenso papel catabólico dos 

glicocorticóides altera as concentrações de insulina, e a pressão sanguínea, 

aumentando assim, o risco para o desenvolvimento de diabetes, hipertensão 

arterial e doenças ateroscleróticas. Crescimento e reparo tissular também são 
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prejudicados. Além disso, o sistema HPA suprime as funções imunológicas, o 

que em situações crônicas está associado ao aumento do risco a infecções (15).  

Esta reação alostática inadequada se denomina sobrecarga alostática e pode 

ocorrer quando há exposições repetidas a múltiplos estressores, quando há 

ausência de adaptação ao evento estressor, quando há uma reação prolongada ao 

estresse em virtude de uma falha em sua inibição ou quando há uma resposta 

alostática inadequada que leva a uma hiperatividade compensatória de outros 

mecanismos (16). 

Enquanto respostas agudas e de curta duração a eventos novos e 

potencialmente ameaçadores podem ser adaptativas e resultar em novo 

aprendizado e aquisição de estratégias de enfrentamento, a exposição repetida ao 

estresse pode causar prejuízos cognitivos e modificações estruturais no 

hipocampo, principalmente a partir da ação dos glicocorticóides (18). 

Assim, se o estresse se torna crônico, o cortisol induz o locus ceruleus a 

liberar norepinefrina, que ao interagir com a amígdala, estimula a produção de 

mais CRH e a reativação das cascatas de estresse (19). As respostas ao estresse 

crônico concorrem com o fenômeno da habituação dependente do estímulo. 

Desta forma, o eixo HPA deixa de responder a um estímulo repetido, mas é 

hiper-responsivo a novos estímulos subseqüentes (19).   

 Assim, considerando que o problema de pesquisa do presente estudo permeia 

os efeitos do cortisol no desempenho de idosos com alterações cognitivas, será 

foco de explanação detalhada apenas o impacto da ação dos glicocorticóides na 

função cognitiva. 

 

 

2.1.3. Cortisol: ritmo diurno e ocupação de receptores cerebrais 

 

Sob condições basais, a secreção de glicocorticóides obedece a um ritmo 

circadiano, no qual concentrações máximas são observadas pela manhã (em 

seres humanos), com gradual declínio pela tarde, noite e período noturno e 

abrupta elevação nas primeiras horas do sono (18). 
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O cortisol circulante apresenta afinidade a dois tipos de receptores cerebrais: 

os receptores mineralocorticóides (MR), ou receptor Tipo I, e os receptores 

glicocorticóides (GR), ou receptor Tipo II. Embora ambos estejam envolvidos na 

regulação da resposta ao estresse, o grau de afinidade ao cortisol diferencia a 

ocupação destes receptores. Assim, mediante a presença de concentrações baixas 

de glicocorticóide circulante (período noturno em humanos e matutinos em 

ratos), observa-se a ocupação de 90% dos receptores MR, contra apenas 10% 

dos receptores GR. No entanto, durante situações de estresse ou quando há 

elevações circadianas na secreção de glicocorticóides (pela manhã em humanos 

e à noite em ratos) os receptores MR encontram-se saturados, havendo ocupação 

de aproximadamente 67-74% dos receptores tipo GR (4,18).  

Além de apresentarem graus diferentes de afinidade ao cortisol, os receptores 

MR e GR se diferenciam em função de sua distribuição no tecido cerebral. Os 

receptores MR se localizam exclusivamente no sistema límbico, prioritariamente 

distribuídos no hipocampo, giro parahipocampal, córtex entorrinal e ínsula, 

embora também possam se encontrados no órgão subfornicial, onde participa da 

regula~]ao hídrica e osmótica. Já os receptores GR, embora também estejam 

localizados em regiões subcorticais (núcleo paraventricular, hipocampo e giro 

parahipocampal), apresentam distribuição mais ampla, estando presente em 

regiões corticais, preferencialmente no córtex prefrontal (18). 

Desta forma, considerando que a localização destes receptores ocorre em 

regiões intrinsecamente associadas ao aprendizado e à memória, evidências 

obtidas em modelos animais (4) e humanos (2) têm demonstrado como o estresse e 

seu mediador hormonal (glicocorticóide) se relacionam com a cognição, bem 

como seu impacto no funcionamento cognitivo em situações prolongadas e 

repetidas, nas quais se instala a sobrecarga alostática.    

 

2.2 Estresse e cognição 

 

A descoberta de que estruturas hipocampais estariam essencialmente 

relacionadas à memória declarativa1 (22, 23) associada à observação, em ratos, de 

que o hipocampo estaria repleto de receptores de glicocorticóides (24) despertou 
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expressivamente o interesse de diferentes pesquisadores em investigar a 

associação entre cortisol e cognição.  

Neste sentido, diversas pesquisas foram conduzidas em seres humanos com 

o objetivo de investigar o impacto do cortisol na função cognitiva a partir da 

administração de glicocorticóides sintéticos.  

 

2.2.1 Hipocampo, cortisol e memória declarativa 

 

Inicialmente, estudo envolvendo a administração de glicocorticóide sintético em 

humanos evidenciou que o efeito na cognição era dose-dependente (25).  

A administração de hidrocortisona pela manhã (pico do cortisol) estava 

associada ao pior desempenho na memória declarativa, enquanto que nenhum 

efeito era observado quando a administração deste glicocorticóide sintético 

ocorria à noite (26). Ademais, observou-se que a memória não-declarativa, 

permanecia inalterada, mesmo após a administração de altas doses de 

hidrocortisona, sugerindo que os glicocorticóides afetam as funções cognitivas 

dependentes do hipocampo.  

Ademais, recentemente, evidenciou-se que a administração aguda de doses 

altas de hidrocortisona antes (aquisição), imediatamente após o aprendizado de 

uma lista de palavras (consolidação) e pouco antes da recuperação desta lista, 

produz comprometimento da memória declarativa somente quando administrada 

antes da recuperação da informação, sugerindo efeitos específicos dos 

glicocorticóides no processamento de informações previamente aprendidas (27,28). 

Efeitos tardios dos glicocorticóides na memória também foram demonstrados 

após a administração crônica de hidrocortisona (04 a 05 dias). Nestes estudos, 

observou-se comprometimento da memória declarativa após subseqüente 

exposição a glicocorticóides sintéticos (29,30).   

O fato de, nestes estudos, os glicocorticóides estarem associados ao 

comprometimento da memória declarativa e de esta, por sua vez, ser dependente 

do hipocampo, evidencia claramente a relação entre hipocampo e 

glicocorticóide, inicialmente sugerida em modelos animais.  
1Ou explícita, memória que registra fatos, acontecimentos ou eventos, cuja aquisição é adquirida 
conscientemente, com a percepção clara do indivíduo de que está aprendendo (21). 
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2.2.2. Córtex prefrontal, cortisol e memória operacional 

 

Considerando a presença de receptores de glicocorticóides no lobo frontal, 

mais especificamente no córtex prefrontal, região associada ao processamento da 

memória operacional3, alguns estudos foram desenvolvidos com o objetivo de 

investigar o efeito do cortisol neste tipo de memória. 

Comprometimento da memória operacional após administração aguda (31,32) e 

crônica de glicocorticóides sintéticos (33) foi observado na maioria dos estudos. 

Além disso, em comparação à memória declarativa, a memória operacional 

demonstrou ser mais sensível aos efeitos de concentrações elevadas deste 

glicocorticóide (31- 33).  

Considerando que estes dados foram obtidos a partir da administração de 

doses suprafisiológicas de glicocorticóide sintético que, conseqüentemente, 

produz saturação dos receptores MR e GR, sugere-se que em situações de 

estresse intenso, nas quais há aumento expressivo das concentrações de cortisol 

e saturação de ambos os receptores, regiões pré-frontais seriam recrutadas dada a 

exclusiva presença dos receptores GR nesta região.  

 

 

2.2.3. Receptores de cortisol e cognição  

 

Embora diversos estudos conduzidos em humanos tenham demonstrado 

efeitos negativos de doses altas de glicocorticóides na memória declarativa, 

permanecia intrigante o fato de um hormônio naturalmente presente no corpo, 

com receptores cerebrais localizados especificamente em regiões associadas à 

memória não produzir nenhum efeito cognitivo positivo em concentrações 

basais.  

 

 

 

 
3 Ou memória de trabalho, memória utilizada para manter durante alguns segundos ou poucos minutos a 
informação que está sendo processada no momento (20,21). 
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Neste sentido e paralelamente aos estudos desenvolvidos em humanos, 

pesquisas conduzidas em modelos animais se concentravam em investigar a 

hipótese de que os glicocorticóides produziriam efeitos positivos ou negativos na 

memória a depender da taxa de ocupação dos receptores cerebrais MR e GR. 

Assim, observou-se que a potenciação de longa duração (LTP), importante 

substrato neurobiológico associado à formação de memória, mostrava-se ideal 

quando os glicocorticóides estavam moderadamente elevados, ou seja, quando a 

razão de ocupação dos receptores MR/GR é alta (34) (p.ex. receptores MR estão 

saturados (100%) enquanto os receptores GR estão parcialmente ocupados 

(50%) – razão 2/1 = 2.0). Em contraste, diminuição significativa no LTP foi 

observada após adrenalectomia, quando a razão MR/GR é muito baixa (35) 

(ausência de ocupação de receptores – razão = 0). O mesmo efeito negativo dos 

glicocorticóides foi observado após administração exógena de doses 

suprafisiológicas de glicocorticóide sintético, o que produz saturação de ambos 

receptores, levando a uma baixa razão de ocupação MR/GR (36) (p.ex. receptores 

MR e GR saturados (100%) – razão 1/1 = 1.0).  

A partir destes dados, tem sido sugerido que o desempenho da memória é 

melhor quando todos os receptores MR e somente parte dos receptores GR estão 

ativados (topo da curva em “U” invertido, alta razão MR/GR, Figura 2). No 

entanto, quando as concentrações de glicocorticóide estão significativamente 

diminuídas ou excessivamente elevadas (extremos da curva em “U” invertido, 

baixa razão MR/GR), o desempenho da memória pode ser prejudicado. 



28 

 

                       

 

 

 

 

 

Assim, o desempenho da memória seria modulado em função da 

concentração de cortisol circulante e, conseqüentemente, da taxa de ocupação de 

seus receptores cerebrais.  

Com o objetivo de replicar estes achados em humanos, um grupo de 

pesquisadores testou em uma amostra composta por adultos jovens, um 

protocolo de reposição e remoção farmacológica de glicocorticóides. Neste 

protocolo, as concentrações de cortisol eram primeiramente diminuídas a partir 

da administração de metirapona (potente inibidor da síntese de glicocorticóides) 

e restauradas a concentrações basais com infusão de hidrocortisona. O 

desempenho da memória dos indivíduos submetidos a cada uma destas 

condições foi, então, comparado com o desempenho obtido em um dia no qual 

eles receberam placebo. Assim, observou-se que a diminuição das concentrações 

basais de cortisol, farmacologicamente induzida por metirapona, produzia um 

desempenho comprometido da memória quando comparado com o desempenho 

Figura 2. Representação esquemática da curva em “U” invertido, na qual o desempenho da memória 
varia em função da ocupação dos receptores de glicocorticóides pelas concentrações de cortisol 
circulantes. Fonte: The effects of stress and stress hormones on human cognition: implications for 
field of brain and cognition, Lupien et al. 2007. (modificado). 
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sob a condição placebo. Além disso, este comprometimento era completamente 

revertido após reposição de glicocorticóide com hidrocortisona (37).  

Estes dados evidenciam que concentrações baixas de cortisol são tão 

prejudiciais para a memória como são concentrações elevadas deste 

glicocorticóide, além de demonstrarem que estes, por sua vez, podem modular o 

desempenho da memória a partir de taxas diferentes de ocupação dos receptores 

MR e GR.  

Assim, a situação sob ação da metirapona representaria a condição na qual a 

ocupação dos receptores MR seria baixa, produzindo comprometimento da 

memória. Em contraste, durante a situação de reposição com hidrocortisona, as 

concentrações de cortisol foram restauradas a concentrações de cortisol 

tipicamente observadas pela manhã, levando a saturação dos receptores MR e 

ocupação parcial dos receptores GR (elevada razão MR/GR) e, 

conseqüentemente, restaurando o desempenho cognitivo habitual.    

Estes achados confirmam, então, em humanos, a hipótese de que a razão de 

ocupação dos receptores MR/GR é um fator importante na determinação da 

direção e da magnitude dos efeitos dos glicocorticóides no processamento 

cognitivo (37,18). Nesta relação, tanto concentrações baixas como elevadas de 

glicocorticóides estão associadas ao pior desempenho da memória, o qual atinge 

níveis máximos mediante concentrações ideais de cortisol.    

Embora estas evidências proponham que a memória possa ser modulada em 

função da ocupação de receptores de glicocorticóides pelas concentrações de 

cortisol circulante, pouco se sabe a respeito da relação entre cortisol e 

desempenho da memória no processo de envelhecimento normal e patológico. 

    

 

 

2.3. Glicocorticóides e envelhecimento 

 

Sob a influência do crescimento mundial da população idosa e da 

preocupação em promover um envelhecimento com qualidade, diversos 

pesquisadores têm concentrado suas investigações em fatores que possam 
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prejudicar a longevidade saudável e contribuir para o desenvolvimento de 

quadros patológicos. Dentre os possíveis fatores que prejudicam o 

envelhecimento normal, a exposição a situações de estresse ao longo da vida, 

mais especificamente aos hormônios do estresse, tem sido foco de investigação 

nas três últimas décadas. 

Inicialmente, evidenciou-se que ratos idosos apresentavam um aumento da 

atividade do eixo HPA, representada a partir de elevadas concentrações de 

glicocorticóides. No entanto, este aumento não era necessariamente uma 

conseqüência do processo de envelhecimento, sendo mais frequentemente 

observada em ratos idosos com comprometimento da memória espacial do que 

em animais sem alterações cognitivas (1,38,39). Além disso, observou-se que os 

animais de meia-idade expostos, por longos períodos, a elevadas concentrações 

de glicocorticóide desenvolviam comprometimento da memória (38) e atrofia 

hipocampal (39). Paralelamente, observava-se que embora ratos idosos 

apresentassem uma resposta adequada ao evento estressor, produzindo 

concentrações de glicocorticóides semelhantes à de ratos jovens, a inibição do 

eixo HPA se encontrava comprometida. Assim, mesmo após a retirada do 

estímulo estressor, os animais idosos continuavam produzindo corticosterona, 

retardando por até 24 horas o restabelecimento de suas concentrações basais e 

expondo longamente o animal a concentrações elevadas de glicocorticóides (40).  

Desta forma, postulou-se então que a hipersecreção de corticosterona 

observada nestes animais seria o resultado da diminuição na sensibilidade do 

eixo HPA ao “feedback” negativo proporcionado por este hormônio (40). Era 

sabido que, normalmente, esta resposta inibitória dos glicocorticóides no eixo 

HPA ocorria em função da sua interação com receptores específicos localizados 

no hipocampo (MR e GR). Este fato foi, posteriormente, associado à descoberta 

de que ratos idosos apresentavam diminuição de sítios ligantes nos receptores 

hipocampais de corticosterona (41), confirmando-se, portanto, que a 

hipersecreção de glicocorticóides seria o resultado da desinibição do eixo HPA 

em função da diminuição na interação entre este hormônio e seus receptores 

específicos localizados no hipocampo (42). Estes achados evidenciaram, 
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pioneiramente em animais, a relação entre envelhecimento, hormônio do estresse 

e a função do hipocampo.  

Posteriormente, evidenciou-se que danos ou atrofia hipocampal desregulavam 

o “feedback” negativo normalmente produzido pelos glicocorticóides no eixo 

HPA, prolongando a resposta ao estresse e produzindo hipercortisolemia. Esta 

hipercortisolemia, por sua vez, produziria mais disfunção hipocampal, ativando 

constantemente o sistema HPA e criando um ciclo vicioso (42).  

Estas evidências serviram de base para postular a “hipótese da cascata dos 

glicocorticóides” que sugere a existência de uma significativa relação entre 

exposição cumulativa a concentrações elevadas de glicocorticóides, 

comprometimento da memória e atrofia do hipocampo (42). 

Estas evidências, em conjunto, contribuíram para o estabelecimento de um 

vasto campo de investigação a cerca do possível efeito do estresse, ou mais 

especificamente, do cortisol no envelhecimento cognitivo humano normal e 

patológico. 

 

 

2.3.1. Cortisol, cognição e envelhecimento normal 

 

Por muitos anos, o declínio das funções físicas e cognitivas observado 

durante o processo de envelhecimento foi considerado normal. No entanto, este 

conceito de normalidade foi colocado em questão a partir do reconhecimento de 

que uma grande variabilidade cognitiva existia entre idosos comparados com 

adultos jovens (43). Esta significativa variabilidade despertou o interesse de 

muitos pesquisadores em identificar fatores que pudessem explicar a diferença 

de desempenho cognitivo nestes indivíduos.  

Assim, influenciados pelas evidências de que animais idosos expostos aguda 

e cronicamente a situações estressoras apresentavam disfunção hipocampal, 

diferentes estudos foram conduzidos com o objetivo de verificar se o estresse, ou 

mais especificamente, os hormônios do estresse, seria um dos fatores 

responsáveis pela variabilidade cognitiva observada em idosos humanos. 
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Neste sentido, alguns estudos transversais revelaram que as concentrações de 

cortisol basal não se diferenciavam entre idosos de diferentes faixas etárias (44,45), 

embora concentrações elevadas deste glicocorticóide à noite (46) e baixa pela 

manhã (47) tivessem sido observadas nestes indivíduos.   

No entanto, por serem observações transversais, as conclusões a respeito do 

envolvimento do cortisol no envelhecimento humano permanecia 

significativamente limitada, uma vez que a exposição cumulativa do hipocampo 

a concentrações elevadas de glicocorticóide mostrava ser mais prejudicial ao 

organismo do que concentrações agudamente elevadas em um determinado 

momento na vida do indivíduo (38,39).  

Neste sentido, a partir de observações longitudinais, um grupo de 

pesquisadores pioneiramente demonstrou variações consideráveis nos 

concentrações de cortisol plasmático em idosos saudáveis, além de demonstrar a 

existência de três subgrupos com padrões significativamente diferentes de 

secreção de cortisol, classificados em “progressivamente aumentado com níveis 

correntes elevados”, “progressivamente aumentado com níveis correntes 

moderados” e “progressivamente diminuído com níveis correntes moderados” 
(48). Além disso, observou-se que os indivíduos idosos, cujas concentrações de 

cortisol se encontravam “progressivamente aumentada com níveis correntes 

elevados” apresentavam comprometimento significativo da memória declarativa 

em comparação a indivíduos do grupo “progressivamente aumentado com níveis 

correntes moderados”.   No entanto, nenhuma diferença foi observada em 

relação ao desempenho da memória não declarativa. Ademais, evidenciou-se 

correlação negativa entre a variação das concentrações de cortisol ao longo dos 

anos e o desempenho nos testes de memória declarativa. Nenhuma correlação foi 

observada utilizando concentrações agudas de cortisol (49).  

Estes dados confirmavam, assim, a hipótese de que a exposição a 

concentrações elevadas de cortisol durante o processo de envelhecimento é 

prejudicial às funções dependentes do hipocampo.  

Posteriormente, demonstrou-se que idosos expostos a concentrações elevadas 

de cortisol ao longo dos anos, além de apresentarem pior desempenho nos testes 

de memória dependentes do hipocampo, possuíam tamanho hipocampal 
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reduzido quando comparados com idosos cujas concentrações de cortisol eram 

normais. De fato, verificou-se que os indivíduos expostos a concentrações 

elevadas deste glicocorticóide possuíam volume hipocampal 14% menor do que 

os idosos com níveis moderados de cortisol. Ademais, o volume hipocampal se 

correlacionava significativamente com o grau de elevação do cortisol ao longo 

do tempo e com as concentrações correntes de cortisol (3).  

Estas evidências confirmavam os achados obtidos em animais, nos quais a 

elevação das concentrações basais de cortisol estava associada à redução do 

hipocampo e ao comprometimento da memória declarativa, cujo desempenho 

depende de estruturas hipocampais preservadas. 

 Assim, esta replicação, em humanos, dos resultados obtidos em animais 

despertou o interesse de diversos pesquisadores nas áreas de neurologia e 

gerontologia em investigar o envolvimento dos glicocorticóides no 

comprometimento cognitivo observado em idosos em processo demencial, 

particularmente nos idosos com Doença de Alzheimer (DA). 

  

 

2.3.2. Cortisol, estresse e envelhecimento patológico 

 

Mediante as evidências a respeito do envolvimento do hormônio do estresse 

no comprometimento cognitivo de idosos e na sua relação com atrofia 

hipocampal, pesquisadores preocupados em identificar fatores relacionados com 

a gênese e com o desenvolvimento da DA têm incorporado estes achados, 

obtidos em modelos animais e em humanos, com o objetivo de verificar se os 

glicocorticóides em concentrações elevadas estariam envolvidos no processo 

fisiopatológico da doença. 

Primeiramente cabe explicitar que a DA se caracteriza clinicamente por 

alterações cognitivas e funcionais com comprometimento inicial e progressivo 

da memória, mais especificamente do componente episódico da memória 

declarativa (50,51) e da memória operacional (52). Progressivamente outros 

domínios cognitivos são alterados paralelamente à ocorrência de alterações de 
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comportamento, comprometimento das funções executivas e gradualmente da 

independência para desempenhar atividades de vida diária (53).  

Ademais, achados radiológicos evidenciam a presença de atrofia cerebral 

principalmente nas regiões temporais mesiais e parietais posteriores (53). 

 Além disso, pacientes com DA apresentam perda neuronal principalmente 

nas camadas piramidais do córtex cerebral atingindo estruturas límbicas e 

córtices associativos, com relativa preservação das áreas corticais primárias 

(motora, somatossensorial e visual) (53). Degeneração sináptica intensa no 

hipocampo (54,55) e neocórtex (56) também são observadas nos achados 

neuropatológicos destes indivíduos.  

Constituem, ainda, alterações histológicas associadas à DA a presença de 

placas senis (estruturas extracelulares compostas por proteína amilóide) e 

emaranhados neurofibrilares (estruturas intracelulares contendo proteína tau 

hiperfosforilada)(57).  

A intensa investigação acerca das alterações cognitivas presentes no 

envelhecimento normal em comparação com a manifestação clínica da DA 

permitiu a identificação de um grupo de indivíduos que apresentava 

comprometimento da memória incompatível com a idade e escolaridade, 

funcionamento cognitivo global preservado e atividade funcional normal ou 

minimamente comprometida, mas que não preenchia critérios para o diagnóstico 

de demência, deu origem ao conceito de “comprometimento cognitivo leve” 

(CCL) (58-60).  

Indivíduos com CCL, considerado um estágio entre o envelhecimento 

cognitivo normal e a demência (59-61), têm sido foco de intensas investigações 

devido ao alto risco para o desenvolvimento de DA (61-65). 

Dado o comprometimento da memória declarativa e da disfunção hipocampal 

observada tanto em idosos com DA (66-69) como em indivíduos com CCL (70-72) e, 

sob a influência das evidências a respeito do efeito dos glicocorticóides nesta 

estrutura, alguns estudos foram desenvolvidos com o objetivo de verificar a 

atividade do eixo HPA em idosos com DA e com CCL. 

Neste sentido, diversos estudos (73-78), porém nem todos (79,80) observaram que 

idosos com DA leve e moderada apresentavam concentrações de cortisol 
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significativamente mais elevadas do que idosos cognitivamente saudáveis.  

Em contraste, poucos estudos abordando concentrações de glicocorticóides 

em indivíduos com CCL foram relatados até o momento (81-83). Ademais, em 

apenas um deles foram observadas concentrações significativamente elevadas de 

cortisol em comparação com idosos saudáveis do ponto de vista cognitivo (82). 

Apesar de alguns estudos terem verificado aumento do cortisol em idosos 

com DA e CCL, existem pouquíssimas evidências a respeito da associação dos 

glicocorticóides no comprometimento cognitivo destes indivíduos.     

Em idosos com DA leve, observou-se que elevadas concentrações basais de 

cortisol plasmático estão inversamente associadas ao desempenho cognitivo e 

positivamente correlacionadas com a progressão da doença, ou seja, 

concentrações elevadas de cortisol estavam associadas com pior desempenho 

cognitivo e com evolução mais rápida da doença (84), sugerindo a possibilidade 

de envolvimento do cortisol no desenvolvimento da DA. 

Em contrapartida, em idosos com CCL a associação entre concentrações de 

cortisol e comprometimento cognitivo ainda permanece em questão (81).  

Mais recentemente, observou-se, em modelos animais de DA, que a 

administração de doses de glicocorticóides compatíveis com as observadas em 

situações de estresse aumentava a formação do peptídeo amilóide (Aβ) devido à 

elevação das concentrações da proteína precursora de amilóide (APP) e da 

enzima de clivagem do β-APP. Adicionalmente, observou-se que os 

glicocorticóides aumentavam a acumulação de proteína tau, indicando que este 

hormônio pode acelerar a formação dos emaranhados neurofibrilares (85).       

Assim, em conjunto, estas evidências sugerem que as concentrações elevadas 

de cortisol observadas em idosos com DA não representam meramente uma 

conseqüência do processo patológico da doença, mas mais do que isso, os 

glicocorticóides em concentrações aumentadas desempenhariam um papel 

central no desenvolvimento e na progressão da DA. 

Desta forma, possivelmente a exposição crônica a situações de estresse e, 

consequentemente, a concentrações elevadas de cortisol e aos efeitos 

neurotóxicos deste glicocorticóide em regiões intrinsecamente envolvidas no 

aprendizado e memória poderia tornar indivíduos susceptíveis ao 



36 

 

desenvolvimento da DA. 

Neste sentido, evidenciou-se que a propensão ao estresse psicológico está 

associada ao aumento do risco para o desenvolvimento de DA. Mais 

precisamente, indivíduos com alto risco para desenvolver estresse apresentam 

2.7 vezes mais chance de apresentar DA do que aqueles sem propensão ao 

estresse psicológico (86). Além disso, observou-se que associação entre 

propensão ao estresse e risco para DA é pronunciadamente mais significativa em 

indivíduos brancos do que em afro-descendentes (87). 

Curiosamente, embora haja estudos a respeito do envolvimento do estresse e 

de seus hormônios no desenvolvimento e no risco para DA, pouquíssima 

evidência a respeito dos níveis de estresse em idosos com DA se encontra 

disponível. 

Em indivíduos com DA em fase leve, observou-se a mesma intensidade de 

sintomas de estresse do que em idosos sem alterações cognitivas, embora os 

idosos com demência apresentassem predomínio de sintomas físicos em 

detrimento de manifestações emocionais (88). No entanto, não existem dados 

obtidos em sujeitos com CCL. Tampouco a associação entre estresse, 

concentrações de cortisol e desempenho cognitivo tem sido relatada em idosos 

com DA ou CCL.  

Contraditoriamente, também são escassas as informações a respeito dos 

mecanismos adaptativos de coping utilizados por estes indivíduos, bem como o 

envolvimento entre estresse, coping e desempenho cognitivo em idosos 

saudáveis e com comprometimento cognitivo. 

 

 

  2.4 Coping 

 

2.4.1.  O que é coping? 

 

Compreendido como um processo dinâmico e modulável, de acordo com as 

avaliações e reavaliações feitas sobre o evento, o coping
4 é definido como “uma 

constante mudança cognitiva e esforços comportamentais para manejar 
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demandas externas e/ou internas específicas que são avaliadas como algo que 

excede os recursos da pessoa” (9).  

Assim, o coping é compreendido como uma tentativa individual de 

enfrentamento das ameaças ou demandas da vida cotidiana e que não 

necessariamente implica em resultados positivos. Desta forma, o processo de 

coping pode incluir tanto respostas que produzirão muito ou pouco efeito sobre o 

evento estressor, como respostas que tornam a situação estressora pior ou ainda 

respostas com impacto negativo na saúde e bem-estar do indivíduo (5).    

 

2.4.2. Tipos de coping 

 

O coping pode ser classificado em duas divisões distintas: centrado no 

problema e centrado na emoção (9). 

O coping centrado no problema diz respeito a todas as tentativas do indivíduo 

em administrar ou modificar o problema. A depender das características do 

evento estressor, podem ser consideradas estratégias mais adaptativas, uma vez 

que permitem a mudança da situação, seja pela tentativa de remover o problema 

ou pela diminuição da capacidade de impacto da fonte estressora (5,9).  

O coping centrado na emoção descreve a tentativa de substituir ou regular o 

impacto emocional do estresse no indivíduo, derivando principalmente de 

processos defensivos, fazendo com que a pessoa evite confrontar, de forma 

realista, a ameaça (5,9). 

 

2.4.3. Coping e envelhecimento cognitivo normal e patológico 

 

Além das questões individuais e circunstanciais que influenciam o 

enfrentamento das situações estressantes, alguns autores apontam a idade como 

fator determinante da elaboração de diferentes tipos de coping.  

 
4 Embora a expressão coping seja de origem inglesa, ela será utilizada na sua forma original, uma 
vez que não há tradução compatível que exprima seu real significado. Além disso, esta expressão 
tem sido amplamente utilizada nos diversos trabalhos científicos de diversos países, consagrando 
seu uso na forma original. Ressaltamos que algumas vezes, ao longo da apresentação do estudo, 
substituiremos a expressão coping por “enfrentamento”. 
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Neste sentindo, existem evidências de que quando comparados a indivíduos 

jovens, os idosos apresentam elaboração de mecanismos de defesa mais 

maduros. No entanto, a efetividade das estratégias de coping não se mostra 

diferente entre eles (89).  

Além disso, a aceitação passiva, o desamparo e a depressão resultam em pior 

adaptação e menor sobrevida em idosos quando comparados com aqueles que 

reagem com sentimento de raiva e não aceitação da situação que lhes desagrada 
(9). 

Embora as estratégias de coping elaboradas para lidar com as situações 

estressantes se alterem com o avançar da idade, sugere-se que esta alteração não 

aconteça como conseqüência do processo de envelhecimento, mas em virtude 

das mudanças nas fontes de estresse (9).    

No entanto, dentro do processo de envelhecimento patológico, a elaboração 

de estratégias de coping, bem como a percepção dos eventos conflituosos tem 

sido pouco explorada.  

Existem evidências de que idosos com DA tendem a eleger coping focado na 

emoção, com estratégias direcionadas ao controle das emoções advindas da 

experiência estressora, mais do que tentativas de controlar ou confrontar o 

problema (90). No entanto, nada se sabe sobre indivíduos com CCL. 

Ademais, embora se tenha conhecimento de que, em idosos, o estilo de 

coping está associado às concentrações cortisol, sugerindo-se que mecanismos 

neuroendócrinos possam parcialmente mediar o processo de coping (91), também 

não se dispõe de evidências a respeito desta relação em idosos com DA e CCL.   

Embora progressivamente a capacidade de julgamento de indivíduos com DA 

esteja comprometida, impossibilitando a avaliação e percepção do mesmo a 

cerca de suas limitações, em fases iniciais da doença esta habilidade pode não 

estar completamente afetada. Isto rotineiramente expõe o indivíduo a situações 

cotidianas desafiadoras do ponto de vista cognitivo, sobre as quais o indivíduo 

tem pouco ou nenhum controle e nas quais um importante componente da sua 

auto-identidade, a intelectualidade, possa ser negativamente avaliada por outros. 

Como explicitado anteriormente, estas características em conjunto são essenciais 

para classificar um evento estressor e desencadear respostas neuroendócrinas, 
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que prolongadamente ou repetidamente podem prejudicar o funcionamento de 

estruturas intrinsecamente associadas ao aprendizado e a memória. 

Neste sentido, questiona-se qual a relação entre estresse, coping, hormônios 

do estresse e desempenho cognitivo em idosos com DA e CCL. 
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3. OBJETIVO  

 

3.1. Objetivo geral 

 

• Verificar a associação entre intensidade de estresse, coping, cortisol e 

desempenho cognitivo de idosos sem alterações cognitivas, com CCL e com 

DA.  

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar a intensidade de estresse em um grupo de idosos saudáveis, com 

CCL e com DA; 

 

2. Identificar o desempenho cognitivo de idosos saudáveis, com CCL e com 

DA; 

 

3. Identificar o tipo de coping predominantemente utilizados por idosos 

saudáveis, com CCL e com DA; 

 

4. Comparar a intensidade de estresse, desempenho cognitivo e o tipo de coping 

predominante de idosos saudáveis, com CCL e com DA;  

 

5. Verificar relação entre indicadores de estresse, desempenho cognitivo e tipo 

de coping em idosos saudáveis, com CCL e com DA. 
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4. HIPÓTESES 

 

 

4.1 Concentrações de cortisol e intensidade do estresse 

 

Conforme extensamente explanado anteriormente, sabe-se que idosos com 

DA e CCL apresentam disfunção hipocampal e que este fator está associado a 

um bloqueio na inibição da produção de glicocorticóides, contribuindo para a 

elevação das concentrações de cortisol.   

Além disso, a percepção das próprias limitações cognitivas pode desencadear 

uma resposta de estresse e, conseqüentemente, contribuir para aumento na 

produção de cortisol, uma vez que o desempenho cognitivo prejudicado expõe o 

indivíduo a situações imprevisíveis, sobre as quais ele tem pouco ou nenhum 

controle e nas quais um componente da sua auto-identidade pode ser 

negativamente avaliado. 

Diante disto, levanta-se a hipótese de que idosos com DA e CCL apresentam 

concentrações de cortisol mais elevadas que idosos cognitivamente saudáveis e 

que estas concentrações estejam associadas à intensidade do estresse relatada por 

estes indivíduos.  

 

 

4.2 Concentrações de cortisol, intensidade de estresse e desempenho 

cognitivo  

 

 Mediante evidências de que o desempenho da memória é modulado em 

função das concentrações circulantes de cortisol, o qual em níveis baixos ou 

elevados está associado ao pior desempenho cognitivo e, ainda, considerando a 

hipótese de que indivíduos com DA possuem concentrações de cortisol maiores 

do que CCL e que idosos saudáveis, postula-se que o desempenho da memória 

esteja associado às concentrações de cortisol a depender da presença ou ausência 

de comprometimento cognitivo e da percepção das limitações cognitivas. 
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4.3. Coping, concentrações de cortisol e intensidade de estresse  

 

Considerando que a elaboração de estratégias de coping decorre da avaliação 

a respeito de características do evento estressor e de recursos internos e externos 

de enfrentamento e, considerando que o CCL representa um estágio transitório 

entre o envelhecimento cognitivo normal e o patológico com possibilidade de 

evolução ou não, levanta-se a hipótese de que as estratégias de coping diferem 

entre idosos com CCL e DA, sendo que estes tendem a apresentar estratégias de 

coping predominantemente defensivas focalizadas nas emoções desencadeadas 

pela situação estressora, enquanto que os idosos com CCL apresentariam 

estratégias mais confrontativas, na tentativa de eliminar ou controlar a evolução 

do comprometimento cognitivo. 

Além disso, postula-se que o tipo de coping adotado esteja associado à 

intensidade de estresse e, conseqüentemente, às concentrações de cortisol a 

depender da presença e do grau de comprometimento cognitivo presente nos 

idosos. 

 

 

4.4. Coping e desempenho cognitivo 

 

Considerando o funcionamento cognitivo na elaboração de estratégias de 

coping, postula-se que haja uma associação significativa entre coping e 

desempenho cognitivo, estando este associado a estilos de estratégias diferentes 

a depender do grau de comprometimento cognitivo do indivíduo.  
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5. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

5.1 Caracterização do local de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido na cidade de São Paulo, no ambulatório 

de Neurologia Cognitiva e do Comportamento (ANCC) do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), no 

Centro de Referência de Distúrbios Cognitivos (CEREDIC) do HC-FMUSP e na 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP).   

 

 

5.2. Procedimento Ético 

 

Este projeto de pesquisa foi primeiramente submetido à análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa do HCFMUSP e do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo e somente após a aprovação 

desses (Anexo A) e da assinatura do termo de consentimento informado (Anexo 

B) é que se iniciou a coleta de dados.  

 

 

5.3. População de estudo 

 

5.3.1 Amostra 

 

Foram incluídos no estudo 111 indivíduos subdivididos em três grupos: 

1. Controle (n = 40);  

2. CCL amnéstico (n=31); 

3. DA leve (n=40). 

 

Cabe esclarecer que, segundo cálculo amostral obtido estatisticamente (92) 
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(Anexo C) a partir de dados extraídos de estudos anteriores (93), a amostra do 

estudo deveria ser e foi inicialmente composta por 114 indivíduos. No entanto, 

durante a análise estatística, observou-se que alguns idosos apresentavam 

concentrações de cortisol bastante dispersos da média obtida pelos demais 

indivíduos, compondo, desta forma, o que se chama “outliers" ou observações 

atípicas, definidas como observações que apresentam valores extremos em 

comparação a outras observações analisadas sob as mesmas condições (94).  

Assim, após repetição da coleta de saliva e análise das concentrações de 

cortisol, que confirmou os valores obtidos anteriormente, optou-se, 

fundamentando em literatura da área matemática e estatística (94), por excluir 

esses casos, uma vez que, em circunstância do comportamento desta variável, 

eles não representavam o grupo em questão, comprometendo a fidedignidade do 

tratamento estatístico aplicado aos dados. 

Desta forma, 01 indivíduo do grupo controle e 02 idosos do grupo CCL foram 

excluídos após confirmação estatística de que se constituíam outliers tanto na 

apresentação univariada – teste de Grubbs (95) como na apresentação bivariada 

(cortisol x desempenho da memória) (94).  

 

 

5.3.2 Critérios de inclusão 

 

Os pacientes que preencheram todos os critérios de inclusão abaixo foram 

elegíveis para estudo:  

 

1. Indivíduos de ambos os sexos, com mais de 60 anos, alfabetizados, sendo:  

 

a. Indivíduos do grupo controle: idosos com função cognitiva e 

funcional preservados. O desempenho cognitivo foi avaliação a partir do Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM)(96) e a capacidade funcional pelo Informant 

Questinnaire of Cognitive Decline (IQCODE)(97,98) (Anexo D). A associação dos 

dois testes apresenta boa sensibilidade e especificidade para detecção de quadro 

demencial (98). 
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b. Indivíduos com CCL do tipo amnéstico: idosos com diagnóstico 

médico de CCL, segundo critérios elaborados por Petersen e cols. (60,64). Assim, 

foram incluídos indivíduos que apresentassem comprometimento cognitivo em 

comparação à população idosa saudável, com predomínio da função mnemônica, 

sem comprometimento da capacidade funcional; 

c. Indivíduos com DA leve: idosos com diagnóstico médico de DA de 

intensidade leve, segundo critérios elaborados pela National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease 

and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)(99), sendo a intensidade 

avaliada segundo critérios DSM-III-R (100).  

 

2. O paciente ou seu familiar/representante legal terem assinado o termo de 

consentimento informado antes do início do estudo, de acordo com o 

regulamento do comitê de ética local. 

 

 

5.3.3. Critérios de exclusão 

 

Indivíduos que preenchessem pelo menos um dos seguintes critérios não 

foram incluídos: 

 

1. Pacientes com diagnóstico de qualquer outra doença neurológica, 

neurodegenerativa e psiquiátrica; 

 

2. Pacientes em uso de glicocorticóides; 

 

3. História de abuso de álcool ou de drogas no último ano ou ao longo da 

vida;  

 

4. Idosos analfabetos; 
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5. Idosos do grupo controle em uso de medicações psicoativas, que 

apresentem diagnóstico médico de depressão ou transtorno de ansiedade ou que 

apresentem resultados sugestivos de comprometimento cognitivo detectado a 

partir da associação do MEEM (96) e do IQCODE (97,98). 

Assim, no total de 135 indivíduos avaliados, foram excluídos 24 idosos, 

sendo que 09 idosos apresentaram CCL de múltiplos domínios, 12 idosos 

elegíveis para compor o grupo controle apresentaram alterações sugestivas de 

comprometimento cognitivo de acordo com a idade e escolaridade e, conforme 

explicitado anteriormente, 03 indivíduos apresentavam concentrações atípicos de 

cortisol, constituindo-se em outliers.   

 

 

5.4. Instrumentos de coleta de dados 

 

Na intenção de atender os objetivos propostos neste estudo, foram aplicados, 

uma única vez, um questionário de caracterização sócio-demográfica e 

instrumentos de avaliação cognitiva, de estresse e de coping.  

 

 

5.4.1. Questionário de caracterização sócio-demográfica (Anexo E):  

 

• Composto por questões relativas à identificação pessoal (idade, sexo, 

escolaridade, medicações em uso e antecedentes pessoais). 

 

 

5.4.2. Instrumentos de avaliação cognitiva 

 

A. O Mini-exame do Estado Mental - MEEM (96) (Anexo F):  

 

Este instrumento é composto por diversas questões tipicamente agrupadas em 

sete categorias, cada uma delas planejada com o objetivo de avaliar 

componentes da função cognitiva, como orientação têmporo-espacial, retenção 
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ou registro de dados, atenção e cálculo, memória, linguagem e capacidade 

construtiva visual. Neste estudo, utilizou-se a versão adaptada de Brucki e cols 
(101), cuja aplicabilidade revelou-se boa para ambientes hospitalares, 

ambulatoriais e para estudos populacionais. O escore do MEEM pode variar de 

um mínimo de 0 até um total máximo de 30 pontos. A escala é simples de usar e 

pode ser facilmente administrada em 5-10 minutos. A pontuação de corte para 

indivíduos sem queixas cognitivas foi: ≥ 28 para sujeitos com escolaridade 

maior do que sete anos, ≥24 para aqueles que estudaram de 4 a 7anos, ≥23 para 

os que tiverem entre um a três anos de estudo (101). Quanto ao preenchimento, as 

respostas são obtidas mediante perguntas de avaliação clínica dirigidas e são 

categorizadas em escores com base no julgamento da pessoa que está dirigindo a 

avaliação e não do respondente, embora os escores estejam previamente 

estabelecidos no próprio instrumento. Esse instrumento tem, nesse estudo, a 

finalidade de avaliar o desempenho cognitivo dos idosos normais, com CCL e 

com DA leve.  

 

 

B. Bateria Breve de Avaliação Cognitiva (BBAC) (102) (Anexo G):  

 

O desempenho da memória foi avaliado a partir da utilização desta bateria 

breve constituída pelo teste de memória de figuras, fluência verbal e desenho do 

relógio. A BBAC tem sido extensamente utilizada na população brasileira 

especialmente para discriminar idosos saudáveis de pacientes com demência 
(102,103). O teste de memória de figuras, sub-item da BBAC, foi utilizado para 

avaliar o desempenho da memória declarativa. Este teste compreende diferentes 

etapas do processamento mnemônico, entre elas a memória incidental, memória 

imediata, aprendizado, evocação tardia e reconhecimento. Uma folha de papel 

com 10 figuras (sapato, árvore, tartaruga, chave, avião, casa, livro, balde, pente, 

colher) é apresentada ao participante. Primeiramente, pergunta-se ao indivíduo o 

nome de cada desenho, logo em seguida, esconde-se a folha com as figuras e, 

então, solicita-se que o indivíduo recorde quais figuras havia na folha (memória 

incidental). Em seguida e por duas vezes consecutivas, mostra-se novamente a 
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folha com as figuras por trinta segundos e solicita-se que o participante recorde 

após cada apresentação as figuras presentes na folha (memória imediata e 

aprendizado). Após uma interferência compreendida pelos testes de fluência 

verbal (números de animais por minuto) e desenho do relógio, solicita-se 

novamente que o participante recorde o maior numero possível de figuras 

presentes na folha (evocação tardia). Finalmente, outra folha contendo 20 

figuras, sendo os 10 desenhos anteriormente exibidos e 10 distratores, é, então, 

apresentada ao participante que precisa reconhecer as figuras anteriormente 

exibidas (reconhecimento). Para cada desenho corretamente evocado, pontua-se 

um 01, produzindo um escore total de 10 pontos para cada domínio avaliado 

(memória incidental, memória imediata, aprendizado, evocação tardia e 

reconhecimento).    

Visando verificar a relação entre glicocorticóides e desempenho da memória 

em idosos saudáveis, com CCL e com DA, utilizou-se um escore total obtido a 

partir da soma dos escores obtidos em cada domínio da memória avaliado 

(incidental, imediata, aprendizado, evocação tardia e reconhecimento), 

produzindo um escore máximo de 50 pontos.  

 

 

C.  Avaliação da atenção e da memória operacional (Anexo H): 

 

O desempenho atencional foi avaliado a partir do teste de Extensão de dígitos 

na ordem direta (EDD) (104), enquanto que a memória operacional foi avaliada 

com este mesmo teste na ordem inversa (EDI). Ambos os testes compreendem 

seis seqüências de dígitos aleatórios, os quais o examinador lê em voz alta para o 

participante em uma velocidade de um dígito por segundo.  

No teste EDD, o indivíduo tem que repetir cada seqüência na exata ordem 

direta em que foi dado, enquanto que na EDI o participante tem que repetir cada 

seqüência na ordem inversa. Quando a seqüência é repetida corretamente, o 

examinador lê a próxima seqüência de dígitos mais extensa continuamente até 

quando o participante errar a repetição da seqüência ou até quando ele repetir 

corretamente a maior seqüência apresentada. Para cada sequência de dígito 
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corretamente repetida tanto na EDD como na EDI o individuo pontua 01, 

alcançando uma pontuação máxima de seis pontos (104). 

 

 

5.4.3 Avaliação do estresse 

 

• Concentrações de cortisol: 

 

Para avaliar a magnitude da reação orgânica de estresse dos indivíduos aos 

eventos estressores do cotidiano foram monitorizadas concentrações de cortisol 

salivar. Embora o cortisol também possa ser medido pela concentração sérica, 

optou-se pela amostra salivar com o intuito de prevenir o estresse induzido pelo 

procedimento da coleta sanguínea(105), já que para muitas pessoas o mesmo 

possui caráter ameaçador, podendo gerar sensações de medo e insegurança 

desencadeadoras de reação de estresse, comprometendo, assim, a fidedignidade 

dos resultados. Além disso, a concentração de cortisol, obtido através da saliva, 

apresenta medidas estatisticamente confiáveis da fração livre deste 

glicocorticóide, sendo verificada correlação estatística entre os concentrações 

sérico e salivar em populações idosas (106). Ademais, alguns pesquisadores 
(107,108) têm utilizado a amostra salivar em vez  da sangüínea, obtendo resultados 

consistentes e confiáveis.  

A coleta e análise da amostra salivar foram efetuadas pelo laboratório de 

análises clínicas Fleury, sendo o material colhido no domicílio de cada 

participante preferencialmente até 2 horas após o horário habitual de acordar do 

indivíduo em função da regulação circadiana do hormônio cortisol. A coleta do 

material ocorreu em média 50 horas após a avaliação cognitiva, a depender da 

disponibilidade do participante. O material foi colhido sem que o paciente 

tivesse escovado os dentes ou realizado tratamento odontológico nas últimas 24 

horas. Após a coleta do material, este era encaminhado, em gelo reciclável, ao 

laboratório para análise, sendo centrifugado à 2200rpm, por 15 minutos a 4oC.  

A amostra de saliva era, então, transferida para um tubo de vidro estéril, 

permanecendo estável por até 07 dias congelada à temperatura de – 20oC.  
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Para a análise laboratorial do material foi utilizada técnica de 

radioimunoensaio com dosagem direta da saliva, utilizando anti-soro 

desenvolvido no próprio laboratório (Amersham Fleury S.A, São Paulo, BR). 

Além disto, utilizou-se[1,2,6,7-3H], cortisol como marcador (Kendall’s 

Compund F) e anticorpo de cortisol F-79-I. Os coeficientes de variação intra e 

inter ensaio foram 6.8% e 3.9% respectivamente. 

 

 

• Indicadores comportamentais de estresse 

 

 

A. Lista de Sintomas de Stress(109) (LSS) (Anexo I):  

 

Composta de 59 itens relativos a sintomas de ordem psicofisiológica e social 

atribuídos ao estado de estresse, na qual o indivíduo deve assinalar sua presença 

e dimensionar sua frequência mediante pontuação de 0 a 3; a maior soma 

possível é de 177 pontos, com valores mais altos indicando maior manifestação 

de sintomas de estresse e os menores sugerindo o oposto(109,110). 

 

 

B. Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)(111) (Anexo J):  

 

Esse inventário apresenta como característica principal a mensuração de 

aspectos inespecíficos envolvidos em situações problemáticas ou estressantes, 

como tensão, nervosismo, irritabilidade, apreensão, preocupação e outros. O 

IDATE foi projetado para ser auto-aplicável, e pode ser administrado 

individualmente ou em grupos. É constituído por dois instrumentos 

independentes – traço de ansiedade e estado de ansiedade – os quais enfocam 

abordagens distintas de ansiedade. Cada uma das escalas é constituída por 20 

afirmações e nelas constam instruções de preenchimento impressas no 

formulário do testes, o qual não possui limite de tempo para ser respondido. Na 

escala referente ao estado o sujeito responde de acordo com a ansiedade que está 



51 

 

sentindo no momento do preenchimento dos instrumentos da pesquisa. Já na 

escala referente ao traço, o indivíduo responde como se sente habitualmente, 

sendo que o traço de ansiedade se refere a diferenças individuais relativamente 

estáveis em propensão à ansiedade, isto é, a diferenças na tendência de reagir a 

situações percebidas como ameaçadoras. Visando o caráter emocional transitório 

do estado de ansiedade, neste estudo, foi utilizada apenas a escala traço de 

ansiedade, pois o objetivo de sua inclusão como instrumento de coleta de dados 

foi verificar a predisposição ou propensão do indivíduo em responder 

trasnsitoriamente a um evento estressor.  

A pontuação em ambas as escalas variam de 20 a 80 pontos, os indivíduos 

respondem a cada item do IDATE avaliando-se a si próprios numa escala de 

quatro pontos (1. quase nunca; 2. às vezes; 3. frequentemente; 4. quase sempre – 

todos para a escala traço). Alguns dos itens do IDATE são colocados de tal 

maneira que uma avaliação 4 indica um alto nível de ansiedade (ex.: estou tenso 

– item 3 do IDATE ESTADO), enquanto outros itens são colocados de tal modo 

que uma avaliaçao alta significa baixa ansiedade (ex.: sinto-me seguro – item 13 

do IDATE TRAÇO). Para itens em que escores altos indicam baixa ansiedade, 

os pesos são invertidos. Os pesos de respostas marcadas 1,2,3 e 4 para os itens a 

inverter 4,3,2 e 1, respectivamente. Os itens invertidos da sub-escala do IDATE 

TRAÇO são: 1,6,7,10,13,16,19. A amplitude de variação possível para soma das 

pontuações é de 20 a 80 pontos, em que pontuações baixas indicam baixa 

ansiedade e as mais altas o inverso.  

 

 

C. Escala Cornell para depressão em demência (ECDD)(112,114) (Anexo K): 

  

Trata-se de um instrumento de rastreio de depressão validado tanto para 

idosos portadores de processos demenciais, quanto para idosos saudáveis do 

ponto de vista cognitivo(113). Constituído por 19 itens descritores de sinais 

relacionados ao humor, a distúrbios do comportamento, a sinais físicos, às 

funções cíclicas e a distúrbio ideativo. As informações são obtidas a partir de 

uma breve entrevista com o paciente e seu cuidador ou familiar. A pontuação 
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deve se basear em sinais/sintomas que tenham ocorrido durante a semana 

anterior à entrevista. A nota de corte é >7, sendo indicativa de depressão.       

 

 

5.4.4. Avaliação de coping 

 

 

• Inventário sobre coping (Anexo L): 

 

Elaborado por Jalowiec(115), esse inventário tem por objetivo identificar as 

características individuais de estratégias para enfrentamento de estressores. É 

composto por 60 afirmações, divididas em oito estilos de coping baseados em 

elaboração cognitiva e de comportamentos, sendo eles: confrontativo (quando há 

confrontação da situação, e resolução do problema de forma combativa), evasivo 

(quando se utilizam as atividades evasivas e evitativas na tentativa de afastar-se 

afetivamente do problema), otimista (faz uso de pensamentos otimistas, 

elaboração mental e comparações positivas sobre o problema), fatalista 

(predomínio de sentimentos de falta de controle da situação, pessimismo e 

desesperança em relação ao problema), emotivo (há expressão de emoções nas 

várias formas de linguagem, direta ou indiretamente relacionado ao problema), 

paliativo (tentativa de reduzir a importância do problema, relativizando-o), 

sustentativo (uso de sistemas de suporte pessoal, profissional, espiritual para 

enfrentar o problema) e autoconfiante (uso de estratégias que envolvam muito 

pouco outras pessoas, e muito mais os seus próprios recursos).  

Embora os instrumentos de avaliação de estresse e coping não fossem 

específicos para idosos com comprometimento cognitivo, observou-se boa 

confiabilidade nos inventários a partir do coeficiente alfa de Cronbach (LSS = 

0.92; IDATE = 0.7; ICJ = 0.8) (88). 
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5.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento, por meio de prontuários, de 

todos os pacientes classificados como CCL amnéstico e DA leve acompanhados 

pelo ANCC e CEREDIC do HCFMUSP, bem como dos idosos sem alterações 

cognitivas cadastrados na Secretaria de Cultura e Extensão da Escola de 

Enfermagem da USP e no Centro de Sáude “Samuel Barnsley Pessoa” (CSE-

Butantã).  

Após assinatura do termo de consentimento, cada participante foi avaliado a 

partir de uma consulta individual realizada sempre pela mesma pesquisadora, na 

qual foram aplicados instrumentos de avaliação cognitiva, de estresse e coping. 

No dia subsequente à avaliação, amostras de saliva para análise das 

concentrações de cortisol foram obtidas em coletas domiciliares, efetuadas por 

equipe treinada e especializada do laboratório de análises clínicas Fleury.  

Para a coleta da saliva foram utilizados salivettes com algodão. A cada 

indivíduo era solicitado que mastigasse o algodão por aproximadamente 03 

minutos. Com a mastigação a salivação era estimulada e o algodão absorvia a 

saliva. Após 03 minutos, o algodão era retirado da boca e colocado em tubo seco 

de 05 ml e encaminhado em gelo reciclável ao laboratório responsável pela 

análise. 

Cabe ressaltar que após a liberação do resultado da análise de cortisol, todos 

os pacientes foram informados, por telefone, sobre o significado dos dados. Na 

detecção de concentrações fora dos valores de referência, os indivíduos eram 

encaminhamentos ao ambulatório de endocrinologia HCFMUSP para 

investigação detalhada. 

 

 

5.6. Tratamento estatístico 

 

Inicialmente todas as variáveis quantitativas foram analisadas do ponto de 

vista descritivo, mediante a observação de médias e desvio-padrão. Para as 

variáveis qualitativas sexo e estilo de coping, calcularam-se as frequências 
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absolutas e relativas.   

Para se testar a hipótese de igualdade entre os três grupos foi utilizada a 

Análise de Variância (ANOVA) ou o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis(116), este último somente na ausência de suposição de normalidade dos 

dados. Cabe ressaltar que para a ANOVA foi utilizada correção de Tukey nas 

comparações entre os três grupos, enquanto que para o teste de Kruskal-Wallis, 

estas comparações foram efetuadas a partir do teste de Mann-Whitney(116). 

Para se testar a hipótese de igualdade entre duas variáveis com distribuição 

normal foi utilizado o teste T-Student(116). 

Além disso, mediante ausência de suposição de esfericidade para os escores 

dos testes de figuras da BBAC foi utilizada correção de Greenhouse (117). Assim, 

ANOVA de duas vias com “Estágios da Memória” (memória incidental, 

memória imediata, aprendizado, evocação tardia e reconhecimento) e “Grupo” 

(controle, CCL e DA) foram conduzidas com o objetivo de verificar o efeito do 

fator “Grupo” no desempenho da memória. As variáveis sexo, idade, 

escolaridade e intervalo entre a coleta de saliva e a avaliação cognitiva foram 

incluídas como covariáveis, mas, em função da ausência de efeito ou interação 

com as demais variáveis, foram retiradas do modelo.   

O teste Qui-quadrado foi utilizado para comparar a distribuição das variáveis 

sexo e coping entre os grupos.  

Para as análises associativas foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Pearson ou Spearman, a depender da suposição de normalidade das variáveis 

analisadas.  

Além disso, variáveis independentes (cortisol, idade e escolaridade) foram 

incluídas em modelo de regressão linear para cada variável dependente (testes de 

memória) com o objetivo de verificar associação entre cortisol e desempenho 

cognitivo. Este modelo de regressão foi conduzido utilizando método 

“stepwise”, no qual p-valores iguais ou menores a 0.10 permaneciam na análise, 

enquanto que valores iguais ou maiores que 0.20 eram removidos(94). 

O nível de significância utilizado para todos os testes foi de 5% (p < 0.05, 

95% de intervalo de confiança), sendo os cálculos estatísticos conduzidos a 

partir do programa SPSS (versão 12.0). 
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6. RESULTADOS 

 

Buscando melhor compreensão dos dados segundo os objetivos propostos, a 

apresentação dos resultados foi divida em etapas distintas conforme a 

organização a seguir: 

 

 

6. 1. Apresentação descritiva dos dados 

 

6.1.1. Caracterização sócio-demográfica dos grupos; 

6.1.2. Avaliação dos indicadores de estresse, ansiedade e depressão; 

6.1.3. Avaliação cognitiva; 

6.1.4. Avaliação do coping 

 

 

6.2. Influências das características sócio-demográficas nos indicadores 

de estresse, desempenho cognitivo e coping  

 

6.2.1. Influência da idade e escolaridade nos indicadores de estresse; 

6.2.2. Influência da idade e escolaridade na avaliação cognitiva; 

6.2.3. Relação entre idade e escolaridade e na avaliação do coping; 

 

 

6.3. Relação entre concentrações de cortisol, intensidade do estresse, 

sintomas de ansiedade e de depressão e queixa de memória 

 

6.3.1. Relação entre indicadores de estresse e queixa de memória 

 

 

6.4. Indicadores de estresse e desempenho cognitivo 
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6.4.1. Relação entre concentrações de cortisol e desempenho cognitivo 

6.4.1.1. Relação entre concentrações de cortisol e desempenho cognitivo 

global; 

6.4.1.2.  Relação entre concentrações de cortisol e memória operacional; 

6.4.1.3. Relação entre concentrações de cortisol e memória declarativa.  

 

6.4.2. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e o 

desempenho cognitivo 

6.4.2.1. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e o 

desempenho cognitivo global; 

6.4.2.2. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e o 

desempenho da memória operacional; 

6.4.2.3. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e o 

desempenho da memória declarativa.  

 

 

6.5. Indicadores de estresse e coping 

 

 

6.6. Coping e desempenho cognitivo 

 

6.6.1 Relação entre coping e desempenho cognitivo global; 

6.6.2. Relação entre coping e desempenho da memória operacional; 

6.6.3. Relação entre coping e desempenho da memória declarativa; 
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6.1. Apresentação descritiva dos dados 

 

Os dados descritivos se referem à caracterização sócio-demográfica dos 

grupos, aos indicadores de estresse, avaliação cognitiva e aos tipos 

predominantes de coping. 

A caracterização dos grupos, bem como tratamento estatístico destinado à 

analise dos dados, buscou-se identificar a correspondência entre indivíduos 

controle, com CCL e com DA, a partir de reconhecimento de diferenças e 

similaridades que pudessem interferir nas afirmações descritivas e correlacionais 

posteriores. 

 

 

6.1.1. Caracterização sócio-demográfica dos grupos 

 

A caracterização sócio-demográfica se constituiu a partir dos resultados 

obtidos com a investigação das variáveis sexo, idade e escolaridade. 

Em todos os grupos, observou-se predomínio do sexo feminino, sendo o 

grupo controle composto por 34 (85.0%), o grupo CCL por 17 (54.8%) e o grupo 

DA por 27 (67.5%) mulheres. Além disso, observou-se tendência a diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos em relação a esta variável (χ2 = 

5.61, p = 0.060). 

Com relação à idade dos participantes, no grupo controle a idade dos idosos 

variou entre 62 e 90 anos. No grupo CCL a menor idade foi de 61 e a maior de 

89 anos e no grupo DA o valor mínimo desta variável foi de 67 anos e máximo 

de 89 anos. Embora os valores máximos e mínimos de idade entre os grupos 

sejam semelhantes, observou-se diferença estatisticamente significativa entre as 

médias desta variável nos três grupos (F(2,108) = 17.6, p < 0.001), sendo a 

média de idade do grupo DA maior que os demais grupos (Tabela 1). 

Com relação à escolaridade dos participantes, no grupo controle os anos de 

estudo variaram entre 01 e 19 anos. No grupo CCL a menor escolaridade foi de 

01 e a maior de 16 anos e no grupo DA o valor mínimo desta variável foi de 01 

ano e máximo de 13 anos. Embora os valores máximos e mínimos de 
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escolaridade entre os grupos sejam semelhantes, observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre as médias desta variável nos três grupos (χ2 = 

9.82, p = 0.007, Kruskal Wallis), sendo o grupo CCL o que apresentou maior 

média de escolaridade (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos grupos segundo idade e escolaridade. São Paulo, 2009.                                                            

Variáveis Controle 
(n =40) 
Média 
±±±±DP 

CCL 
(n =31) 
Média 
±±±±DP 

DA 
(n =40) 
Média 
±±±±DP 

 
P- valor (post hoc)  

Idade* 72.2 ± 6.3 74.7 ± 5.8 80.1 ± 6.0 <0.001(1<3, p=0.000; 2<3, p=0.001)a    
Escolaridade*   6.1 ± 4.2 8.5 ± 4.9   4.7 ± 2.6 <0.007(1<2, p=0.046;3<2, p=0.002)b    

*idade e escolaridade em anos. 
Controle = 1, CCL = 2, DA = 3; 
a ANOVA, post hoc com teste de Tukey.  
b Kruskall-Wallis, post hoc com teste de Mann-Whitney. 

 

 

6.1.2 Avaliação dos indicadores de estresse, ansiedade e depressão 

 

No que diz respeito à atividade do eixo HPA, observou-se diferença 

marginalmente significativa entre os grupos (F(2,108) = 2.93, p = 0.058). 

ANOVA e post hoc com teste de Tukey evidenciou uma tendência a 

concentrações mais elevadas de cortisol nos indivíduos com DA (média ± DP: 

316.1 ± 148.9 ng/dl) do que nos idosos do grupo controle (média ± DP: 253.1 ± 

113.3 ng/dl), F(2,108) = 2.93, p = 0.062. Apesar de o grupo controle apresentar 

concentrações médias de cortisol menos elevadas que os idosos com CCL 

(média ± DP: 264.1 ± 95.2), esta diferença não foi estatisticamente significativa 

F(2,108) = 2.93, p = 0.925. (Figura 3A). 

Com relação à intensidade do estresse, embora os idosos com CCL tenham 

apresentado maiores escores na escala LSS (média ± DP: 45.5 ± 25.1) do que o 

grupo controle (média ± DP: 41.9 ± 19.8) e DA (média ± DP: 36.0 ± 22.3), esta 

diferença não foi estatisticamente significativa (F(2,108) = 1.64, p = 0.198).  

(Figura 3B).  
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Figura 3. Distribuição dos grupos segundo concentrações de cortisol e escores na 
LSS. São Paulo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Valores com tendência a diferença estatisticamente significativa (p = 0.062). 
As barras de erro representam a média do erro padrão. ANOVA, post hoc com teste de Tukey.  

 

Considerando que um dos fatores relacionados à maior intensidade de 

estresse nos indivíduos com comprometimento cognitivo seria a percepção de 

suas limitações cognitivas e que um dos sintomas levantados no inventário LSS 

é a queixa de memória (questão 35 da LSS), optou-se por verificar a ocorrência 

de queixa de memória nos três grupos. 

   A           

                    
   B 
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Assim, como esperado, identificou-se queixa de memória menos frequente no 

grupo controle (n = 31, 77.5%) em comparação com o grupo CCL (n = 30, 

96.6%) e com o grupo DA (n = 37, 92.5%), (χ2 = 34.8, p < 0.001). Além disso, 

de maneira bastante interessante, os indivíduos do grupo CCL, cujos escores da 

LSS são maiores, queixaram-se mais frequentemente da memória do que os 

idosos com DA (χ2 = 6.1, p = 0.048). Assim, considerando que o desempenho da 

memória se encontra significativamente mais prejudicado nos idosos com DA 

dos que nos idosos com CCL, caso o grupo DA apresentasse plena percepção de 

suas limitações cognitivas o resultado não apenas seria o oposto como também 

se observaria uma frequência unânime de queixa com a memória nestes idosos. 

Além de se diferenciarem com relação à frequência da queixa de memória, os 

grupos apresentaram diferenças em relação à intensidade com que se esquecem 

de fatos e acontecimentos (χ2 = 26.0, p < 0.001). Novamente os idosos com CCL 

(média ± DP: 2.7 ± 0.6) se queixam com maior intensidade da memória do que 

os idosos do grupo DA (média ± DP: 2.4 ± 0.8; Z = -2.41, p = 0.016) e do que o 

grupo controle (média ± DP: 1.6 ± 1.1; Z = -4.7, p < 0.001) (Figura 4). 

 
Figura 4. Distribuição dos grupos segundo a intensidade da queixa de memória, São 
Paulo, 2009. 
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**p-valor maior ou igual a 0.05 representa significância estatística. 
As barras de erro representam a média do erro padrão. Kruskal Wallis, ANOVA, post hoc com teste 
de Mann-Whitney. 
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No tocante ao traço de ansiedade, não foi observada diferença significativa na 

média dos escores do IDATE (χ2 = 1.39, p = 0.499, Kruskal Wallis), 

evidenciando que idosos do grupo DA (média ± DP: 34.5 ± 8.1), do grupo CCL 

(média ± DP: 33.3 ± 8.5) e do grupo controle (média ± DP: 34.8 ± 8.0) 

apresentaram a mesma predisposição em responder transitoriamente a um evento 

estressor.  

No que diz respeito aos sintomas de depressão, evidenciou-se diferença 

significativa entre os grupos (χ2 = 11.1, p = 0.004, Kruskal Wallis). Os idosos do 

grupo controle apresentam escores menores (média ± DP: 1.4 ± 1.7) na ECDD 

do que o grupo CCL (média ± DP: 2.9 ± 2.5) e que o grupo DA (média ± DP: 

3.8 ± 3.9), Z > - 2.62 = p < 0.009 (post hoc com teste de Mann-Whitney). No 

entanto, não foi observada diferença entre os idosos com CCL e com DA (Z = - 

0.49, p = 0.627, post hoc com teste de Mann-Whitney). 

 

 

6.1.3. Avaliação cognitiva 

 

No tocante à avaliação cognitiva, os grupos apresentaram desempenho 

significativamente diferente na maioria dos testes, o que era esperado, 

considerando que a classificação em grupos ocorreu exatamente em 

circunstância da presença ou ausência de comprometimento cognitivo em 

concentrações distintas.  

Em relação ao MEEM, observou-se diferença significativa entre os grupos (χ2 

= 56,5, p < 0.001, Kruskal Wallis). Os idosos com DA apresentaram pior 

desempenho (média ± DP: 21.3 ± 3.2) em comparação com o grupo controle 

(média ± DP: 27.2 ± 1.8) e com o grupo CCL (média ± DP: 25.4 ± 2.4), (Z > -

5.10, p < 0.001). Além disso, o grupo CCL evidenciou pior desempenho que o 

grupo controle (Z = -3.10, p = 0.002) (Figura 5).  
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Figura 5. Distribuição dos grupos segundo os escores no MEEM desempenho 
cognitivo global avaliado pelo MEEM. São Paulo, 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**p-valor menor ou igual a 0.05 representa significância estatística. 
As barras de erro representam a média do erro padrão. Kruskal Wallis, post hoc com teste de 
Mann-Whitney.   

 

 

No desempenho no testes de extensão de dígitos, observou-se diferença 

significativa somente no teste EDI (χ2 = 12.6, p = 0.002, Kruskal Wallis). Os 

idosos DA apresentaram pior desempenho (média ± DP: 3.2 ± 0.9) em 

comparação com o grupo controle (média ± DP: 3.8 ± 1.3) e com o grupo CCL 

(média ± DP: 4.3 ± 1.4), (Z > 3.4, p < 0.015). Não foi observada diferença 

significativa entre o grupo CCL e o grupo controle (Z = -1.2, p = 0.239) (Figura 

6). 
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Figura 6. Distribuição dos grupos segundo avaliação atencional e da memória 
operacional avaliado pelo teste de extensão de dígitos. São Paulo, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**p-valor menor ou igual a 0.05 representa significância estatística. 
As barras de erro representam a média do erro padrão. Kruskal Wallis, post hoc com teste de 
Mann-Whitney.   

 

 

Em relação ao desempenho no teste de figuras da BBAC, observou-se 

diferença significativa entre os grupos (F(6.5, 351.4) = 18.7, p < 0.001, ANOVA 

de duas vias para amostras repetidas). Os idosos com CCL apresentaram pior 

desempenho do que o grupo controle na memória incidental (F (2,108) = 49.8, p 

< 0.001), imediata (F (2,108) = 59.9, p < 0.001), aprendizado (F (2,108) = 73.6, 

p < 0.001) e evocação tardia (F (2,108) = 91.8, p < 0.001), mas não 

evidenciaram diferença significativa no reconhecimento. Os indivíduos com DA 

apresentaram pior desempenho em todos os domínios do teste de figuras em 

comparação com os demais grupos (F(2,108) > 14.7, p < 0.039) (Figura 7A). 

Além disso, observou-se diferença significativa entre os grupos nos testes de 

fluência verbal (F(2,108) = 21.0, p = <0.001) e desenho do relógio (χ2 = 42.7, p 

< 0.001, Kruskal Wallis). Os idosos com DA apresentaram desempenho pior que 

os demais grupos em ambos os testes (p < 0.001). No entanto, não foi observada 

diferença entre o grupo controle e CCL no teste de fluência verbal (F(2,108) = 

21.0, p = 0.221) e desenho do relógio (Z = - 1.11, p = 0.267). (Figura 7B). 

 

** 
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Figura 7. Distribuição dos grupos segundo desempenho na BBAC. São Paulo, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A: Teste de memória de figuras da BBAC, ANOVA, post hoc com teste de Tukey. Um 
asterisco indica p-valor menor ou igual 0.05 entre CCL e controle, enquanto dois asteriscos 
indicam p-valor menor ou igual a 0.05 entre DA e demais grupos.  
Figura B: Fluência verbal, ANOVA, post hoc com teste de Tukey; Desenho do relógio, Kruskal 
Wallis, post hoc com teste de Mann-Whitney. Dois asteriscos indicam p-valor menor ou igual a 
0.05 entre DA e demais grupos.  As barras de erro representam a média do erro padrão. 

 

     A 

            
B 

                      

 

**

 **   ** 

     * * 

** 

** 

** 

*

*

*
*



65 

 

6.1.4. Avaliação de coping 

 

Conforme explicitado no item 5.4.4. do tópico “Casuística e métodos”, o 

inventário de coping classifica as estratégias de enfrentamento em oito estilos 

diferentes de acordo com a elaboração cognitiva e comportamental do indivíduo 

(confrontativo, evasivo, otimista, fatalista, emotivo, paliativo, sustentativo e 

autoconfiante). 

Assim, obteve-se no grupo DA um predomínio do estilo otimista (n = 15, 

46.9%) nos 32 idosos que foram capazes de responder às questões do 

instrumento, o que significa que esses indivíduos utilizam pensamentos 

otimistas, elaboração mental e comparações positivas sobre o problema. Já no 

grupo controle e CCL, observou-se o predomínio do estilo confrontativo, 

evidenciando que os idosos sem alterações cognitivas patológicas resolvem a 

situação de forma combativa, confrontando-se com a situação estressora (Tabela 

2).  

 

Tabela 2. Distribuição dos grupos segundo os estilos de coping. São Paulo, 2009. 

Estilo de 
coping 

Controle CCL DA 

 Frequência  % Frequência % Frequência % 
Confrontativo 20   50.0 13   43.3 06   18.8 
Evasivo 01     2.5 00    0.0 00     0.0 
Otimista 11   27.5 07   23.3 15   46.9 
Fatalista 01     2.5 02    6.8 01     3.1 
Emotivo 02     5.0 03   10.0 01     3.1 
Paliativo 01     2.5 00    0.0 01     3.1 
Sustentativo 02     5.0 01     3.3 02     6.3 
Autoconfiante 02     5.0 04   13.3 06   18.8 
Total 40 100.0   30* 100.0   32* 100.0 
*Alguns idosos apresentaram dificuldade de compreensão das perguntas dirigidas, não sendo possível, 
portanto, prosseguir com a aplicação do inventário durante a entrevista. 

 

Embora a Tabela 2 mostre uma diferença na elaboração cognitiva e 

comportamental dos estilos de coping entre os grupos, não se alcançou 

significância estatística nesta análise comparativa (χ2 = 15.8, p = 0.328). 
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Considerando que grande parte dos estilos de coping ocorreu de forma pouco 

frequente nos dois grupos, optou-se por reagrupar os oito diferentes tipos de 

enfrentamento, classificando-o a partir da caracterização do foco de ação do 

coping, sendo eles a emoção e o problema.  

Essa nova divisão em coping focado na emoção e coping focado no problema 

se constituiu imprescindível para as análises comparativas posteriores 

relacionadas às formas de enfrentamento das situações estressoras nos grupos 

DA, CCL e controle.  

O reagrupamento dos oito estilos de coping se fundamentou nas definições 

explicitadas por Jalowiec - autora do inventário. Assim, os estilos confrontativo, 

evasivo, sustentativo, autoconfiante são classificados como coping focado no 

problema. Enquanto que os estilos emotivo, paliativo, otimista e fatalista 

representam estilos de coping focados na emoção.     

Assim, após esse reagrupamento obtivemos um predomínio do coping focado 

no problema nos idosos do grupo controle e do grupo CCL. Já nos indivíduos 

com DA, observou-se um predomínio do coping focado na emoção. No entanto, 

não se evidenciou significância estatística nesta diferença (χ2 = 1.54, p = 0.464) 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3. Distribuição dos grupos segundo coping focado no problema e na emoção. 
São Paulo, 2009. 
Tipo de 
coping 

Controle CCL DA 

 Frequência  % Frequência % Frequência % 
Problema 24   60.0 18   60.0 15   46.9 
Emoção 16   40.0 12   40.0 17   53.1 
Total 40 100.0   30* 100.0   32* 100.0 
*Alguns idosos apresentaram dificuldade de compreensão das perguntas dirigidas, não sendo possível, 
portanto, prosseguir com a aplicação do inventário durante a entrevista. 
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6.2. Influências das características sócio-demográficas nos indicadores 

de estresse, desempenho cognitivo e estilos de coping  

 

Considerando a heterogeneidade dos grupos em relação às características 

sócio-demográficas, tornou-se necessário verificar a influência das variáveis 

idade e escolaridade na avaliação dos indicadores de estresse, desempenho 

cognitivo e estilos de coping, a partir de análises correlacionais e modelo de 

regressão linear.   

 

 

6.2.1 Influência da idade e escolaridade nos indicadores de estresse 

 

Com relação às concentrações de cortisol, observou-se influência da idade nas 

concentrações deste hormônio somente no grupo DA (F(1,38) = 4.2, β = 7.8, p = 

0.049). Assim, quanto maior a idade, maior a concentração de cortisol basal (r = 

0.313, p = 0.024). Não foi evidenciada associação entre concentrações de 

cortisol e escolaridade em nenhum dos grupos. 

No tocante à intensidade do estresse, evidenciou-se associação entre a 

escolaridade e os escores da LSS somente no grupo DA (F(1,38) = 8.8, β = -3.7, 

p = 0.005). Desta forma, quanto maior a escolaridade, menor a intensidade do 

estresse (r = -0.43, p = 0.003). Não foi evidenciada influência da idade nos 

escores da LSS em nenhum dos grupos.     

No que diz respeito ao traço de ansiedade, observou-se influência da idade 

apenas no grupo controle (F(1,37) = 5.4, β = -0.46, p = 0.025). Assim, quanto 

maior a idade, menores os escores do IDATE (r = - 0.358, p = 0.013). Já com 

relação à escolaridade, evidenciou-se associação entre esta variável e os escores 

do IDATE apenas no grupo DA (F(1,37) = 9.5, β = -1.36, p = 0.004), revelando 

que quanto mais anos de estudo, menores os escores do IDATE (r = - 0.451, p = 

0.002). Não foi observada nenhuma influência da idade ou escolaridade no traço 

de ansiedade dos idosos do grupo CCL.  

Ademais, não foi evidenciada associação entre os escores na ECDD e idade 

ou escolaridade em nenhuma dos três grupos.  



68 

 

6.2.2 Influência da idade e escolaridade na avaliação cognitiva 

 

No tocante ao desempenho cognitivo global, observou-se influência da 

escolaridade apenas no grupo controle F(1,37) = 14.0, β = 0.224, p = 0.001) e no 

grupo CCL F(1,29) = 4.3, β = 0.174, p = 0.049). Em ambos os grupos quanto 

maior a escolaridade, maior os escores no MEEM (r > 0.346, p < 0.024). Não foi 

observada associação entre idade e os escores no MEEM em nenhum dos 

grupos. 

Com relação ao testes de extensão de dígitos, evidenciou-se influência da 

escolaridade apenas nos escores do teste EDI no grupo controle (F(1,37) = 13.1, 

β = 0.153, p = 0.001) e no grupo DA (F(1,38) = 5.9, β = 0.138, p = 0.020). 

Assim, em ambos os grupos, quanto maior a escolaridade, melhor o desempenho 

da memória operacional (r > 0.367, p < 0.010). Não foi evidenciada associação 

entre os escores do teste EDI e a idade em nenhum dos grupos.   

No que diz respeito ao desempenho nos testes da BBAC, observou-se 

influência da idade e escolaridade apenas no teste de fluência verbal e no 

desenho do relógio.  

Desta forma, evidenciou-se associação entre fluência verbal e escolaridade 

(F(1,37) = 8.9, β = 0.425, p = 0.005) somente no grupo controle. Nestes 

indivíduos, quanto maior a escolaridade, melhor a fluência verbal (r = - 0.495, p 

= 0.001).  

Já em relação ao desempenho no desenho do relógio, foi observada influência 

da idade apenas no grupo DA (F(1,38) = 12.9, β = -0.234, p = 0.001), revelando 

que quanto maior a idade, pior o desempenho neste teste (r = -0.503, p < 0.001). 

 

 

6.2.3. Influência da idade e escolaridade na avaliação do coping 

 

Considerando que, neste estudo, o coping se constitui em uma variável 

categórica e que o modelo de regressão linear, utilizado para análise associativa, 

requer que tanto as variáveis dependentes como as independentes sejam 

quantitativas, optou-se por recodificar a variável coping, transformando-a em 
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uma variável dummy, com a qual foi possível, então, verificar a influência da 

idade e escolaridade na avaliação do enfrentamento utilizado pelos três grupos.  

Desta forma, observou-se associação entre escolaridade e coping apenas no 

grupo controle (F(1,37) = 3.5, β = -0.035, p = 0.069) e tendência à associação 

significativa no grupo DA F(1,30) = 3.7, β = -0.064, p = 0.065).  

Desta forma, nas subseqüentes análises correlacionais e associativas entre os 

indicadores de estresse, avaliação cognitiva e de coping serão incluídas como 

covariáveis tanto a idade como a escolaridade com objetivo de verificar o efeito 

destas variáveis nos modelos estatísticos empregados.  

 

 

6.3. Relação entre concentrações de cortisol, intensidade do estresse, 

sintomas de ansiedade e de depressão e queixa de memória 

 

Considerando a suposta relação entre concentrações de cortisol e a 

manifestação do estresse, bem como seu envolvimento na ansiedade e depressão, 

optou-se por analisar a relação entre estas variáveis em cada grupo.  

Cabe ressaltar que todos os resultados apresentados neste item foram 

controlados para as variáveis idade e escolaridade a partir de análises de 

correlação parcial.  

Assim, verificou-se correlação positiva entre as concentrações de cortisol e os 

escores da LSS (r = 0.409, p = 0.022) somente no grupo CCL, explicitando que 

concentrações elevadas de cortisol se associaram à maior intensidade de estresse 

(Figura 8A).  

Além disso, observou-se correlação entre as concentrações de cortisol e os 

escores da ECDD tanto no grupo controle (r = -0.349, p = 0.034), como no 

grupo CCL (r = 0.381, p = 0.041), sendo que, no grupo controle, maiores 

concentrações de cortisol se correlacionaram com menor intensidade de 

sintomas de depressão (Figura 8B). Enquanto que no grupo CCL, maiores 

concentrações de cortisol se associaram à maior intensidade dos sintomas de 

depressão (Figura 8C).  
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Não foi observada associação entre as concentrações de cortisol e o traço de 

ansiedade em nenhum dos grupos.  

 

 

Figura 8. Correlações significativas entre concentrações de cortisol e indicadores 

subjetivos de estresse nos idosos do grupo controle e CCL. São Paulo, 2009. 
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Com o objetivo de investigar a suposta relação entre estresse, ansiedade e 

depressão, conduziram-se análises correlacionais parciais buscando verificar se 

estas variáveis se associavam entre si. 

Neste sentido, observou-se que os escores da LSS se correlacionam 

positivamente com os escores do IDATE no grupo controle (r = 0.626, p < 

0.001), no grupo CCL (r = 0.697, p < 0.001) e no grupo DA (r = 0.450, p = 

0.005), evidenciando que a maior predisposição em responder ansiosamente a 

um evento estressor se associou à maior intensidade do estresse (Figura 9). 

Considerando estas correlações moderadamente positivas observadas nos três 

grupos, optou-se por verificar a capacidade do traço de ansiedade em predizer a 

intensidade do estresse. Desta forma e utilizando do modelo de regressão linear 

simples, evidenciou-se que o traço de ansiedade contribui em 40% com a 

variabilidade da intensidade do estresse no grupo controle, 48% no grupo CCL e 

33% no grupo DA. Esses dados demonstram que o traço de ansiedade influência 

a manifestação do estresse, intensificando-a em diferentes concentrações a 

depender da presença e do grau de comprometimento cognitivo. 
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Figura 9. Correlação significativa entre os escores da LSS e os escores do IDATE nos 

idosos do grupo controle, CCL e DA. São Paulo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante a relação entre sintomas de estresse e de depressão, observou-se 

correlação positiva entre os escores da LSS e os escores da ECDD tanto no 

grupo CCL (r = 0.616, p < 0.001) como no grupo controle (r = 0.417, p = 0.010). 
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Assim, para estes indivíduos, maior a intensidade dos sintomas de estresse se 

associou à maior intensidade dos sintomas de depressão (Figura 10). 

 

Figura 10. Correlações significativas entre os escores da LSS e os escores da ECDD 
nos idosos do grupo controle e CCL. São Paulo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à relação entre traço de ansiedade e sintomas de 

depressão, observou-se somente no grupo CCL correlação positiva entre os 

escores do IDATE e os escores da ECDD (r = 0.557, p = 0.002), revelando que a 

maior predisposição em responder ansiosamente a um evento estressor se 

associou à maior intensidade dos sintomas de depressão (Figura 11).  
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Figura 11. Correlação significativa entre os escores do IDATE e os escores da 
ECDD nos idosos do grupo CCL. São Paulo, 2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto, verificou-se que somente no grupo CCL todos os 

indicadores subjetivos de estresse se correlacionam entre si, enquanto que as 

concentrações de cortisol se associam somente aos sintomas de estresse e de 

depressão.   

Em contrapartida, no grupo DA nenhum destes indicadores estão 

correlacionados, exceto o traço de ansiedade que parece predizer a intensidade 

do estresse nos três grupos.  

 

 

6.3.1. Relação entre indicadores de estresse e queixa de memória 

 

Visando verificar possível associação entre os indicadores de estresse 

(cortisol, LSS, IDATE e ECDD) e queixa de memória nos três grupos, foram 
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conduzidas análises de correlação entre estas variáveis. Foi observada correlação 

positiva somente entre escores do LSS e queixa de memória no grupo controle (r 

= 0.498, p = 0.001) e no grupo CCL (r = 0.482, p = 0.006) (Figura 12). 

Entretanto, não foi verificada correlação significativa entre estas variáveis nos 

idosos com DA. Já em relação às concentrações de cortisol, escores do IDATE e 

da ECDD não foram observadas correlações significativas com queixa de 

memória em nenhum dos grupos (p > 0.10). 

Confirmando a relação de associação entre as variáveis LSS e queixa de 

memória, verificou-se que no grupo controle a queixa de memória contribui com 

25% da variabilidade nos escores do LSS (F(1, 38) = 12.5, β = 0.498, p = 0.001) 

e com 23% desta variabilidade no grupo CCL (F(1, 38) = 8.8, β = 0.482, p = 

0.006). 

 

Figura 12. Correlações significativas entre intensidade de estresse (escores LSS) e 
queixa de memória nos idosos do grupo controle e CCL. São Paulo, 2009. 
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6.4. Indicadores de estresse e desempenho cognitivo 

 

Considerando a possível associação entre estresse, cortisol e desempenho 

cognitivo, buscou-se verificar as possíveis associações entre estas variáveis nos 

três grupos a partir dos coeficientes de correlação e do modelo de regressão 

linear. Cabe ressaltar que em todas as análises apresentadas, as variáveis idade e 

escolaridade foram incluídas como covariáveis a fim de investigar sua influência 

no tratamento estatístico, sendo excluídas do modelo quando não verificado 

nenhum efeito.   

 

 6.4.1. Relação entre concentrações de cortisol e desempenho cognitivo 

 

 6.4.1.1. Relação entre concentrações de cortisol e desempenho 

cognitivo global 

 

O desempenho cognitivo global consiste nos resultados obtidos no 

desempenho no MEEM. 

Desta forma, não foi verificada associação significativa entre as 

concentrações de cortisol e os escores no MEEM em nenhum dos grupos (p > 

0.10), evidenciando que, neste estudo, o cortisol não está correlacionado com o 

desempenho cognitivo global. 

Considerando que o MEEM avalia o funcionamento cognitivo de uma 

maneira genérica com testes que avaliam outras funções além da memória, era 

esperada ausência de correlação com cortisol, uma vez, que a interação deste 

glicocorticóide com as estruturas cerebrais envolve a participação de receptores 

específicos que, como explicitado anteriormente, encontram-se exclusivamente 

no hipocampo, no córtex prefrontal e na amígdala, regiões intrinsecamente 

envolvidas na memória.   
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 6.4.1.2. Relação entre concentrações de cortisol e desempenho da 

memória operacional 

 

Conforme explicitado anteriormente, a memória operacional foi avaliada a 

partir dos escores do testes de EDI, sendo o desempenho atencional verificado 

no teste de EDD. 

Assim, não foi observada correlação entre as concentrações de cortisol e os 

escores do teste de EDD e EDI em nenhum dos grupos (p > 0.10), evidenciando 

que, neste estudo, este hormônio não está associado nem ao desempenho 

atencional, nem à memória operacional. 

  

 

6.4.1.3. Relação entre concentrações de cortisol e desempenho da 

memória declarativa 

 

Considerando que a memória declarativa foi avaliada a partir do teste de 

figuras da BBAC e que este teste possui 05 etapas distintas, nas quais diferentes 

estágios da memória declarativa são avaliados, optou-se por verificar a relação 

entre memória declarativa e cortisol utilizando os escores de cada etapa e o 

escore total do teste constituído pela soma dos pontos obtidos em cada um dos 

estágios. 

Assim, nos idosos do grupo controle foi observada correlação positiva entre 

evocação tardia e concentrações de cortisol (r = 0.435, p = 0.005), indicando que 

os escores deste estágio de memória na BBAC se associaram com maiores 

concentrações de cortisol (Figura 13). Em contraste, no grupo CCL foi 

observada correlação negativa entre cortisol e memória imediata (r = - 0.582, p = 

0.001) e aprendizado (r = - 0.451, p = 0.011), indicando que os menores escores 

nestes estágios da memória declarativa se associaram às maiores concentrações 

de cortisol (Figura 13). Já no grupo DA, nenhuma correlação significativa foi 

observada (p > 0.05).  
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Figura 13. Correlações significativas entre cortisol salivar e diferentes estágios da 
memória declarativa nos idosos do grupo controle e CCL. São Paulo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao escore total da BBAC, a direção oposta observada entre a 

correlação nos idosos saudáveis e no grupo CCL se manteve. Nos idosos do 

grupo controle, observou-se correlação positiva entre o escore total do teste de 

figuras da BBAC e as concentrações de cortisol (r = 0.416, p = 0.008), enquanto 
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que nos indivíduos com CCL, verificou-se correlação negativa (r = -0.449, p = 

0.011). Em contraste, não foi verificada correlação entre as concentrações de 

cortisol e o desempenho da memória no grupo DA. Desta forma, em idosos 

cognitivamente saudáveis elevadas concentrações de cortisol estão associados ao 

melhor desempenho da memória, enquanto que nos indivíduos com CCL este 

glicocorticóide se correlaciona com o pior desempenho da memória declarativa 

(Figura 14).  

 

Figura 14. Correlações significativas entre cortisol salivar e memória declarativa nos 
idosos do grupo controle e CCL. São Paulo, 2009. 
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desempenho da memória nos idosos com CCL e nos indivíduos do grupo 

controle. No grupo CCL, as concentrações de cortisol estavam associadas com 

baixo desempenho da memória declarativa (F = 7.318, β = -0.449, p = 0.011), 

explicando 20.2% da sua variabilidade. Em contrapartida, no grupo controle, as 

concentrações de cortisol se associaram com bom desempenho da memória (F = 

7.550, β = 0.412, p = 0.009), contribuindo com 16.9% da variabilidade 

observada no desempenho da memória declarativa. Nos idosos com DA, 

nenhuma associação significativa entre cortisol e memória foi observada (p > 

0.10).    

Ademais, não foi observada associação entre as concentrações de cortisol e os 

escores dos testes de fluência verbal e desenho do relógio em nenhum dos 

grupos (p > 0.10).    

 

 

6.4.2. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e o 

desempenho cognitivo 

 

 

6.4.2.1. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e 

o desempenho cognitivo global 

 

Não foi observada associação significativa entre os escores do MEEM, 

intensidade de estresse, traço de ansiedade e sintomas de depressão em nenhum 

dos três grupos (p > 0.10). 

 

 

 6.4.2.2. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e 

o desempenho da memória operacional 

 

Não foi observada correlação significativa entre os escores do testes de 

extensão de dígitos (EDD, EDI) e os escores da LSS, do IDATE e da ECDD (p 

> 0.10).  
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6.4.2.3. Relação entre intensidade do estresse, ansiedade e depressão e 

o desempenho da memória declarativa  

 

Somente no grupo DA, observou-se correlação negativa entre os escores do 

teste de figuras da BBAC e os escores da ECDD (r = - 0.447, p = 0.006), 

evidenciando que, nestes idosos, quanto maior a intensidade de sintomas de 

depressão, pior o desempenho da memória declarativa (Figura 15). 

 Não foi evidenciada associação entre intensidade do estresse, ansiedade, 

depressão e memória declarativa nos demais grupos (p > 0.10). 

 

 

Figura 15. Correlação significativa entre sintomas de depressão e memória 
declarativa nos idosos com DA. São Paulo, 2009. 
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6.5. Indicadores de estresse e coping 

 

Com base no pressuposto da que existe uma associação entre o tipo de coping 

e o estresse, optou-se por analisar a relação entre estas variáveis nos três grupos. 

Assim, embora concentrações mais elevadas de cortisol tenham sido 

observadas nos indivíduos que elegem o estilo de coping focado na emoção, esta 

diferença não foi significativa em nenhum dos grupos (p > 0.10) (Figura 16).  

 

 
Figura 16. Concentrações de cortisol segundo tipo de coping em idosos do grupo 
controle, CCL e DA. São Paulo, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA. As barras de erro representam a média do erro padrão. 

 

Com relação à intensidade de estresse, observou-se, no grupo CCL, que os 

indivíduos que elegem o coping focado na emoção (média ± DP: 57.5 ± 18.8) 

apresentam, em média, maior intensidade dos sintomas de estresse do que 

aqueles que utilizam o coping focado problema (média ± DP: 39.7 ± 25.5) (F(1, 

28) = 4.3, p = 0.048). Nos demais grupos, não foram observadas diferenças 

significativas (p > 0.10) (Figura 17). 
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Figura 17. Intensidade de estresse segundo o tipo de coping em idosos do grupo 
controle, CCL e DA. São Paulo, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**p-valor menor ou igual 0.05 indicam significância estatística.  
ANOVA duas vias. As barras de erro representam a média do erro padrão.  
 

 

Além disso, também não foi evidenciada relação entre tipo de coping, traço 

de ansiedade e sintomas de depressão em nenhum dos grupos (p > 0.10). 

 

 

6.6 . Coping e desempenho cognitivo 

 

Considerando o envolvimento da cognição na elaboração das estratégias de 

enfrentamento, optou-se por analisar a relação entre o desempenho cognitivo e 

os estilos de coping nos três grupos. 

 

 

 

 

 

 

                

 

   ** 



84 

 

6.6.1 Relação entre coping e desempenho cognitivo global 

 

No tocante ao desempenho cognitivo global, embora os indivíduos que 

elegeram o coping focado no problema tenham apresentado melhor desempenho 

no MEEM, esta associação não foi estatisticamente significativa em nenhum dos 

grupos (p > 0.10) (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Desempenho cognitivo global segundo tipo de coping em idosos do grupo 
controle, CCL e DA. São Paulo, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mann-Whitney. As barras de erro representam a média do erro padrão.  
 
 
 

6.6.2. Relação entre coping e desempenho da memória operacional 

 

Em relação à memória operacional, evidenciou-se, somente no grupo DA, 

associação entre os escores do testes de EDI e o tipo de coping utilizado (Z = - 

2.2, p = 0.028). Assim, neste grupo, os indivíduos que elegem o coping focado 

no problema (média ± DP: 3.8 ± 1.1) apresentam melhor desempenho nos teste 
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de memória operacional do que os idosos que utilizam o coping focado na 

emoção (média ± DP: 2.9 ± 0.7) (Figura 19).  

 
Figura 19. Desempenho da memória operacional segundo o tipo de coping em idosos 
do grupo controle, CCL e DA. São Paulo, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**p-valor menor ou igual 0.05 indicam significância estatística.  
**p-valor menor ou igual a 0.05.  
Mann-Whitney. As barras de erro representam a média do erro padrão.  
 

 

6.6.3. Relação entre coping e desempenho da memória declarativa 

 

Em relação à memória declarativa, não foi observada associação significativa 

entre o escore total do teste de figuras da BAAC e o tipo de coping (p > 0.10). 

 

 

 

 

 

 

                    

 

** 



86 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Conforme extensamente explanado na introdução deste estudo, a percepção 

de uma situação estressora desencadeia a liberação de concentrações elevadas de 

glicocorticóides, cuja inibição da produção depende fundamentalmente de 

estruturas hipocampais e do córtex prefrontal preservado.  

Neste sentido, considerando evidências da literatura a respeito da presença de 

atrofia hipocampal tanto em idosos com CCL como naqueles com DA, a 

condução da discussão dos resultados anteriormente apresentados será 

direcionada à interpretação das associações observadas entre cortisol, estresse, 

coping e desempenho cognitivo no envelhecimento cognitivo normal e 

patológico.    

 

 

7.1 Concentrações de cortisol e intensidade de estresse  

 

Estudos em animais têm demonstrado extensivamente efeitos neurotóxicos 

dos glicocorticóides, em níveis elevados, principalmente na região hipocampal 

durante o processo de envelhecimento (38-41). Em humanos, evidências apontam 

para uma associação significativa entre atrofia hipocampal e concentrações 

elevadas de cortisol (3). Ademais, existem indícios sugerindo que concentrações 

altas de corticosterona danificam neurônios hipocampais, diminuindo a interação 

entre os receptores de glicocorticóides e, conseqüentemente, bloqueando a 

inibição da produção de mais glicocorticóides, mantendo, assim, elevadas as 

concentrações de cortisol num ciclo vicioso (42).  

Desta forma, considerando que idosos com DA e CCL apresentam disfunção 

hipocampal e da região prefrontal sob intensidades diferentes, este estudo 

levantou a hipótese de que idosos com DA apresentariam concentrações de 

cortisol mais elevadas do que indivíduos com CCL e que estes, por sua vez, 

apresentariam concentrações deste hormônio maiores do que idosos 

cognitivamente saudáveis.  
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Assim, embora tenha sido observado um gradiente crescente das 

concentrações de cortisol do grupo controle ao grupo DA, esta diferença não 

alcançou significância estatística, apenas um aumento marginalmente 

significativo das concentrações de cortisol do grupo DA em relação ao grupo 

controle.  

Pressupondo que os idosos com CCL e com DA apresentam certo grau de 

atrofia hipocampal, ainda que em graus distintos, estes achados são conflitantes 

à concepção de que disfunções hipocampais interferem na retroalimentação 

negativa do eixo HPA e, consequentemente, contribui para a manutenção de 

concentrações elevadas de cortisol.  

Embora alguns estudos tenham demonstrado concentrações de cortisol 

levemente elevadas em idosos com DA, existem evidências um tanto 

contraditórias a respeito do papel neurotóxico dos glicocorticóides nestes 

indivíduos. Primeiramente, ainda que alguns autores tenham relatado 

concentrações basais elevadas de cortisol no plasma e na urina destes pacientes 
(73, 74, 76, 78, 146), outros não obtiveram êxito nesta observação (80,147). Além disso,  

não há evidências de que esta hipercortisolemia seja mantida ao longo da 

evolução da doença e nos estágios moderados da mesma (77), sugerindo que a 

elevação das concentrações de cortisol possa ser transitória e seja, em parte, em 

função da manifestação do estresse decorrente das modificações cotidianas da 

doença em sua fase leve ou da manifestação de quadros depressivos. Resultados 

obtidos em amostras de líquor evidenciaram concentrações mais altas de cortisol 

nos idosos com DA do que nos indivíduos saudáveis, mas esta diferença não foi 

observada entre controles e grupo CCL (83). Estudo desenvolvido postmortem 

relevou, no líquor, concentrações de cortisol 83% mais elevadas nos idosos com 

DA em comparação a controles jovens. Entretanto ao comparar o mesmo grupo 

com idosos maiores de 65 anos esta diferença não foi observada (148). De maneira 

bastante intrigante, esta ambigüidade também se mantém nos resultados obtidos 

com uso de dexametasona (importante supressor de glicocorticóide). Alguns 

autores evidenciaram diferenças significativas nas concentrações de cortisol 

após administração de dexametasona (75,78,122), outros autores observaram que 

esta diferença ocorria em apenas 50% dos pacientes (149) e há ainda evidências de 
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respostas normais nos idosos com DA após o teste de supressão com 

dexametasona (150). Ademais, embora em menor volume, alguns estudos 

analisaram concentrações de cortisol na saliva, que também relevaram resultados 

controversos. Nos idosos com DA foram verificadas concentrações 

significativamente mais elevadas do que em idosos controles (135). Já entre idosos 

com CCL, alguns autores demonstraram concentrações de cortisol mais elevadas 

no período da manhã, mais especificamente, imediatamente antes e 15 minutos 

após acordar, embora não tenha sido observada diferença expressiva na 

concentração basal de cortisol analisada ao longo do dia (82). Entretanto, outros 

autores não observaram diferença significativa entre CCL e controles (81).    

Ainda neste cenário de contrariedades observadas nas concentrações de 

cortisol analisadas em diferentes materiais biológicos (urina, plasma, líquor e 

saliva), outro aspecto importante e que merece ser destacado diz respeito ao 

horário de coleta do material. Na grande maioria dos estudos as amostras para 

análise de cortisol foram colhidas no período da amanhã em horários fixos para 

todos os participantes, sem respeitar o horário habitual de acordar do paciente. 

Neste sentido, alguns autores recentemente relataram a existência de uma janela 

temporal de até duas horas após o despertar para a realização da coleta de 

cortisol em idosos com DA (135). Neste aspecto, o presente estudo corrobora esta 

metodologia, além de contemplar a coleta das amostras de saliva em ambiente 

domiciliar, mediante evidências de associação entre o aumento do cortisol e a 

chegada ao hospital ou laboratório onde os participantes eram testados (10, 18).   

Além disto, outro aspecto metodológico bastante relevante se refere à 

inclusão, num mesmo grupo, de pacientes em diferentes estágios da doença. Em 

alguns destes estudos, foi observada a inclusão, no mesmo grupo, de idosos 

classificados como DA moderada e DA leve (79, 122, 136) e em outros idosos com 

DA leve e muito leve (84). Neste sentido, questiona-se se análises conduzidas 

separadamente produziriam os mesmos resultados observados quando estes 

grupos foram analisados em conjunto.  

Curiosamente, evidências recentes relevaram que as concentrações de 

cortisol eram mais elevadas em função da presença do alelo E4 da APOE tanto 

nos idosos com DA como nos idosos controles (151). Além disso, não foi 



89 

 

observada diferença nas concentrações de cortisol entre DA e controles que 

possuíam o alelo E3 ou E2 da APOE (151). Esta variabilidade genotípica talvez 

possa explicar a contrariedade dos resultados encontrados nos diferentes estudos 

e a ausência de diferença significativa observada nas concentrações de cortisol 

entre DA, CCL e controles do presente estudo.  

Diante do exposto, possivelmente diferenças metodológicas relacionadas à 

inclusão de sujeitos, amostras de material biológico, bem como horários de 

coleta destas amostras, além das características genotípicas dos indivíduos 

possam explicar resultados tão conflitantes em relação à diferença nas 

concentrações de cortisol entre idosos saudáveis, com CCL e com DA. Talvez, 

estudos conduzidos com métodos semelhantes, respeitando a seleção de 

indivíduos distribuídos em diferentes estágios da doença, bem como a utilização 

de amostras de saliva coletadas ao longo do dia de acordo com o padrão 

circadiano do cortisol, além da inclusão de análises genéticas possam realmente 

esclarecer se idosos com comprometimento cognitivo apresentam concentrações 

elevadas de cortisol em comparação aos idosos saudáveis. 

Além da concepção de que a atrofia hipocampal presente nos idosos com 

comprometimento cognitivo e, consequentemente, a diminuição da sensibilidade 

à inibição do eixo HPA, seja um dos fatores relacionados ao aumento dos níveis 

de glicocorticóides, questiona-se se as concentrações elevadas de cortisol nestes 

indivíduos não estariam também relacionadas à presença de estresse crônico 

desencadeado pela percepção de suas limitações cognitivas. 

O cortisol representa prioritariamente um hormônio do estresse, o qual se 

manifesta em situações novas, imprevisíveis, nas quais o indivíduo tem pouco ou 

nenhum controle sobre a situação e nas quais um componente importante da sua 

auto-identidade pode ser negativamente avaliado, p.ex. a intelectualidade (11).   

Assim, pressupondo que a percepção das limitações cognitivas pode 

representar um evento estressor, uma vez que expõe o indivíduo a situações 

inéditas, imprevisíveis, incontroláveis e que ameaçam a sua auto-identidade, 

torna-se razoável postular que idosos com comprometimento cognitivo estejam 

submetidos a uma situação potencialmente desencadeadora de estresse e que, 

conseqüentemente, suas concentrações de cortisol estejam elevadas.  
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Desta forma, procurando verificar se as concentrações de cortisol estariam 

associadas nestes indivíduos não apenas à disfunção hipocampal e conseqüente 

desinibição do eixo HPA, mas também em função da exposição repetida e 

prolongada a situações potencialmente estressoras, foi investigada a intensidade 

de estresse dos idosos com DA, CCL e controle. 

Assim, embora sem significância estatística, os idosos com CCL 

apresentaram maior intensidade de estresse do que os idosos com DA e controle. 

Diante da ausência de significado estatístico, procurou-se investigar a relação 

entre concentrações de cortisol e intensidade do estresse. Desta forma, 

evidenciou-se associação significativa entre maior intensidade do estresse e 

concentrações elevadas de cortisol somente no grupo CCL.  

Estes achados confirmam, pelo menos nos indivíduos com CCL, a hipótese 

de que a concentração de cortisol não decorra apenas da disfunção no eixo HPA, 

mas também está associada à exposição a uma situação estressora, no caso, a 

percepção das limitações cognitivas.    

Esta interpretação também pode ser sustentada pelo fato de que os idosos 

com CCL apresentaram queixas mais frequentes em relação à memória e mais 

intensas do que os idosos do grupo DA e controle.  

Assim, nos idosos com CCL, a exposição repetida a situações nas quais se 

tornam evidentes as limitações cognitivas desencadearia uma resposta de 

estresse, contribuindo para a elevação das concentrações de cortisol e para a 

percepção subjetiva de estar estressado. Possivelmente no grupo DA, a 

percepção das próprias limitações cognitivas e funcionais esteja parcialmente 

comprometida, uma vez que, nestes idosos a queixa em relação à memória, que 

deveria ter sido unânime no grupo dado o grau de comprometimento cognitivo, 

revelou-se não apenas menos frequente como também menos intensa do que nos 

idosos com CCL. Isto explica, ainda que parcialmente, a ausência de correlação 

significativa entre cortisol e sintomas de estresse nos idosos com DA e sugere 

que as concentrações elevadas deste glicocorticóide relatadas nos diferentes 

estudos com DA decorram muito mais da desregulação na atividade do eixo 

HPA pela disfunção hipocampal do que em função da experiência de situações 

percebidas como estressoras. Entretanto, considerando que os resultados de 
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correlação apenas indicam relações associativas, nenhuma conclusão sobre causa 

e efeito pode ser conduzida. 

Cabe ressaltar, que considerando que o estresse consiste numa experiência 

individual e que traços de personalidade podem interferir na percepção e reação 

a situações potencialmente estressoras (5,9), a intensidade do estresse poderia 

estar relacionada a fatores de natureza pessoal. No entanto, observou-se que os 

três grupos apresentaram o mesmo traço de ansiedade, revelando que estes 

indivíduos possuíam a mesma predisposição em responder transitoriamente a um 

evento estressor, ou seja, o traço de ansiedade teve um potencial de influência 

semelhante nos três grupos. Entretanto, a inclusão de outros componentes 

relacionados ao traço de personalidade poderá reforçar esta interpretação em 

estudos futuros.  

Cabe esclarecer, ainda, que na nossa personalidade e em nosso caráter, existe 

uma predisposição para mobilizarmos ansiedade com maior ou menor 

intensidade, caracterizando-nos, grosseiramente, como pessoas mais ou menos 

ansiosas. Este traço de ansiedade, embora não se constitua num determinismo, 

representaria a tendência mais provável de resposta ansiosa de uma pessoa 

diante de uma situação ansiogênica. Este traço, embora perene, pode sofrer 

modificações ao longo da vida em decorrência das experiências vividas e do 

aprendizado que estas experiências proporcionam (118). 

Além do traço de personalidade, a depressão também constitui um importante 

fator de influência nas concentrações de cortisol, uma vez que indivíduos com 

transtornos depressivos podem apresentar alterações nas concentrações deste 

glicocorticóide (119,120).  

Neste sentido, e considerando que os idosos com DA apresentaram maior 

escore médio na ECDD do que o grupo controle, as concentrações de cortisol 

marginalmente mais elevadas no grupo DA poderiam ser decorrente da presença 

de depressão. No entanto, não foi evidenciada correlação entre os sintomas de 

depressão e as concentrações de cortisol neste grupo.  

Já no grupo CCL, observou-se correlação entre cortisol e os escores da 

ECDD. Entretanto, os escores médios obtidos com a ECDD não caracterizaram 

quadro depressivo em nenhum dos grupos, uma vez que eram inferiores à 
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pontuação de corte sugestiva de depressão. Na verdade, a intensidade dos 

sintomas depressivos observada neste grupo sugere favoravelmente à 

manifestação de estresse, uma vez que, observou-se correlação positiva entre os 

escores da LSS e da ECDD, na qual a maior a intensidade do estresse se 

associou à intensidade de sintomas de depressão. 

Adicionalmente, estes achados reforçam a ideia de que nos idosos com CCL, 

as concentrações de cortisol podem ser decorrentes não apenas da desregulação 

do eixo HPA, mas também da exposição repetida a situações de estresse, cuja 

intensidade de manifestação é acompanhada de sintomas depressivos.  

 

 

7.2 Concentrações de cortisol, intensidade de estresse e desempenho 

cognitivo 

 

Considerando evidências a respeito da associação entre desempenho da 

memória e concentrações basais de cortisol em idosos saudáveis (3,48,49,121), 

tornou-se necessário investigar a relação entre este glicocorticóide e o 

desempenho da memória declarativa de idosos com CCL e DA. 

Neste estudo, verificou-se que o desempenho da memória declarativa nos 

idosos do grupo controle está positivamente correlacionado com as 

concentrações de cortisol, enquanto que nos idosos com CCL foi observada 

correlação negativa. Nos idosos com DA não foi evidenciada nenhuma 

associação. 

Estes achados reforçam a concepção de que o desempenho da memória pode 

ser modulado a depender das concentrações de cortisol circulantes (2,4), sendo 

esta relação representada a partir de uma função em “U” invertido. Nesta 

relação, a razão da ocupação dos receptores MR/GR exerce um papel central no 

direcionamento das modificações no desempenho cognitivo induzidas por 

glicocorticóides. Assim, a razão elevada de ocupação dos receptores MR/GR 

(MR estão saturados, enquanto que os GR estão parcialmente ocupados) tem 

sido fortemente associada ao máximo desempenho da memória. No entanto, a 
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baixa razão de ocupação dos receptores MR/GR, devido a concentrações altas 

ou baixas de cortisol, resultaria no pior desempenho da memória (2,4).  

Curiosamente, o presente estudo evidenciou associações em direções opostas 

entre desempenho da memória e cortisol em indivíduos com CCL e idosos 

saudáveis mesmo mediante exposição a concentrações basais semelhantes de 

cortisol. Estes achados sugerem que os níveis ideais de glicocorticóides para o 

melhor desempenho da memória podem ser diferentes a depender da presença ou 

ausência de comprometimento cognitivo patológico. 

Embora a função em “U” invertido entre cortisol e memória tenha sido 

demonstrada em jovens (136) e idosos saudáveis (37), ainda não estão disponíveis 

na literatura resultados que comparem a mesma associação em idosos com 

comprometimento cognitivo. Não obstante, alguns autores (4) demonstraram que, 

além da concentração de cortisol, o desequilíbrio, em número, dos receptores 

MR e GR também estão associados à deterioração da função cognitiva. Neste 

sentido, considerando que indivíduos com CCL apresentam certo grau de 

disfunção hipocampal e de estruturas do córtex prefrontal (137) podendo, 

consequentemente, exibir diminuição dos receptores de glicocorticóides, pode-se 

postular que o limite entre concentrações benéficas e prejudiciais de cortisol 

sejam diferentes em função da disponibilidade destes receptores. Assim, 

determinadas concentrações de cortisol são suficientes para saturar os receptores 

MR e GR levando a alta razão de ocupação MR/GR e, consequentemente, ao 

baixo desempenho da memória no grupo CCL. Enquanto que, sob estas mesmas 

concentrações seria observada ocupação parcial dos receptores GR nos idosos 

saudáveis, levando a baixa razão de ocupação MR/GR o que se associa a um 

melhor desempenho da memória. Já nos idosos com DA, a ausência de 

correlação significativa entre cortisol e memória, pode ser explicada em função 

de evidências de que a associação entre disfunção do eixo HPA e 

comprometimento da memória parece ser relevante apenas em estágios bem 

iniciais da doença, uma vez que esta disfunção não piora com comprometimento 

cognitivo adicional (77). Entretanto, estudos conduzidos em modelos animais de 

envelhecimento cognitivo patológico são necessários para investigar a relação 

entre disponibilidade de receptores de glicocorticóides e desempenho da 
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memória mediante exposição a situações estressantes para confrontar esta 

hipótese.  

Adicionalmente, observou-se, neste estudo, associação entre cortisol e 

memória em estágios diferentes de seu processamento nos idosos saudáveis 

comparados com o grupo CCL. Novamente correlação positiva entre cortisol e 

memória foi evidenciada no grupo controle e correlação negativa no grupo CCL. 

Entretanto, no grupo controle esta associação significativa foi evidenciada na 

evocação tardia da informação aprendida, enquanto que nos idosos com CCL a 

correlação do cortisol foi observada com a memória imediata e aprendizado, 

sugerindo que além da possibilidade de limites distintos entre concentrações 

ideais de cortisol para o melhor desempenho da memória, esta associação ocorre 

em etapas distintas do processamento mnemônico.  Estes achados corroboram 

tanto estudos conduzidos em idosos saudáveis como nos idosos com CCL (37, 81). 

Em síntese, o presente estudo sugere que quanto maiores as concentrações de 

cortisol nos idosos com CCL, pior seu desempenho da memória. Em estudos 

prévios, a correlação negativa observada entre cortisol e memória em indivíduos 

com comprometimento cognitivo também tem sido interpretada segundo a 

ausência de inibição do eixo HPA, o que produziria hipercortisolemia e mais 

dano hipocampal em um ciclo vicioso (42,73,81). Sob esta óptica, a associação 

negativa entre desempenho da memória declarativa e concentrações de cortisol 

poderia ser analisada considerando que o baixo desempenho cognitivo 

observado nos idosos com CCL seria, em parte, o resultado do efeito 

neurotóxico de concentrações elevadas de cortisol aos neurônios hipocampais. 

Estes neurônios, uma vez, danificados produziriam diminuição na sensibilidade 

do eixo HPA ao feedback negativo, em função da menor interação do cortisol 

com seus receptores específicos localizados no hipocampo.  

No entanto, considerando que os achados obtidos no presente estudo são 

dados correlacionais, outra possível interpretação para a correlação entre cortisol 

e memória em idosos com CCL poderia ser que quanto pior o desempenho 

cognitivo, maiores as concentrações de cortisol, ou seja, ao invés do cortisol 

produzir prejuízo cognitivo, seria a percepção do prejuízo cognitivo que 

produziria elevadas concentrações de cortisol. Levando-se em conta que a 
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maioria dos desafios cotidianos relatados por indivíduos com CCL estão 

associados às suas habilidades mnemônicas e, considerando que a amostra de 

CCL deste estudo apresenta consciência de seus déficits cognitivos e de sua 

condição diagnóstica, pode-se argumentar que as sensações de falta de controle 

sobre o caráter neurodegenerativo da doença, bem como a antecipação das 

conseqüências negativas deste processo, poderiam produzir uma ausência de 

habituação ao estresse cotidiano, estimulando, consequentemente, a secreção de 

cortisol. Esta interpretação pode ser sustentada mediante a presença de 

correlação positiva e significativa entre intensidade de estresse e concentrações 

de cortisol somente nos idosos com CCL, evidenciando associação entre maior 

intensidade de estresse e concentrações mais elevadas de cortisol. Ademais, 

embora não tenha sido evidenciada correlação entre intensidade de estresse e o 

escore total do testes de figuras da BBAC, foi observada correlação negativa 

entre o subitem “memória imediata” deste mesmo teste de figuras e a 

intensidade do estresse (r = - 0.366, p = 0.043, dado não demonstrado nos 

resultados), revelando associação entre pior desempenho da memória e maior 

intensidade do estresse. Mediante estas interpretações, não seria a produção de 

cortisol que levaria ao comprometimento da memória, mas a consciência dos 

déficits cognitivos e da evolução do quadro é que produziriam concentrações 

elevadas de cortisol em resposta ao estresse. Entretanto, os presentes dados 

foram baseados em estudo transversal e, portanto, nenhuma consideração sobre 

causa e efeito pode ser conduzida. Assim, sugerem-se abordagens longitudinais, 

incluindo análise de percepção do estresse e traços de personalidade com o 

objetivo de promover resultados e conclusões mais consistentes. 

Além disso, embora este estudo tenha replicado o padrão de desempenho 

cognitivo obtido em estudos prévios nos idosos com CCL e com DA (102,103), 

somado ao fato de que os presentes resultados corroboram achados longitudinais 

descritos na literatura (77), alguns estudos evidenciaram correlação negativa e 

significativa entre memória e concentrações basais de cortisol em idosos com 

DA (79,84,122). Entretanto, nestes estudos, a intensidade da doença foi selecionada 

de acordo com a pontuação da escala Clinical Dementia Rating (CDR) (152), 

cujos escores variam de 0 a 3, representando nenhum comprometimento, 
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comprometimento moderado ou comprometimento grave. Assim, nestes estudos 

foram incluídos idosos com DA leve a moderada (CDR =1 e CDR = 2), 

indicando que estas amostras eram mais heterogêneas do que a amostra do 

presente estudo. Apesar dos idosos, em nosso estudo, terem sido classificados 

quanto à intensidade da doença a partir de outro critério, nenhum participante 

com CDR = 2 foi incluído na amostra estudada. Ademais, embora alguns autores 
(84) tenham demonstrado correlação negativa entre concentrações de cortisol e 

desempenho cognitivo em uma amostra de idosos com DA muito leve (CDR = 

0.5) e leve (CDR = 1.0) distribuídos no mesmo grupo, nenhuma associação 

significativa foi encontrada quando o grupo com DA leve foi analisado 

separadamente, o que pressupõe que os participantes com DA muito leve, que 

representavam 70% da amostra estudada por estes autores, contribuíram para a 

correlação significativa observada. Neste sentido, torna-se relevante mencionar 

que para alguns autores pacientes com CDR = 0.5 podem ser considerados 

indivíduos com CCL (58). Assim, é possível que esta correlação relatada 

represente muito mais evidências obtidas em idosos com CCL do que em idosos 

com DA.  

De maneira intrigante, na amostra de idosos saudáveis deste estudo, 

concentrações ideais de cortisol se revelaram associadas à melhor desempenho 

da memória. Entretanto, estes dados contradizem a atual literatura, na qual a 

longa exposição às alterações circadianas de cortisol representa forte preditor 

não apenas do baixo desempenho da memória, como também de atrofia 

hipocampal (3). Possivelmente, o fato de o presente estudo ser transversal e 

conter apenas uma medida de cortisol tenham contribuído para evidências 

diferentes daquelas relatadas na literatura.  

Além do envolvimento de estruturas hipocampais no “feedback” negativo do 

eixo HPA vários autores têm evidenciado papel igualmente relevante do córtex 

prefrontal na regulação da produção de glicocorticóides. Estudos 

histopatológicos conduzidos em roedores, macacos e em humanos demonstraram 

grande número de receptores de glicocorticóides (GR) no córtex prefrontal, 

sugerindo, portanto, que esta região seja alvo da ação deste hormônio no cérebro 
(137-140). Ademais, o córtex prefrontal recebe projeções noradrenérgicas sensíveis 
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ao estresse provenientes do locus ceruleus. Corroborando estes achados a 

respeito da interação entre córtex prefrontal e estresse, evidências recentes têm 

revelado uma estreita interação entre a ativação do eixo HPA e do sistema 

nervoso simpático (141-142), demonstrado, inclusive, efeitos benéficos de 

concentrações moderadas de noradrenalina no desempenho da memória 

operacional e comprometimento desta mediante concentrações elevadas (141-143).  

Embora haja evidências da interação entre a ação de glicocorticóides e de 

catecolaminas no processo de consolidação e evocação de conteúdos emocionais 

da memória declarativa (144), poucas evidências estão disponíveis a respeito da 

memória operacional. Assim, considerando que o processamento desta 

modalidade cognitiva ocorre na região frontal e que nesta região, mais 

especificamente no córtex prefrontal, estão localizados os receptores GR, os 

quais são ocupados mediante concentrações elevadas de glicocorticóide (137-140), 

levantou-se a hipótese de que haveria associação entre desempenho da memória 

operacional e concentrações de cortisol. Entretanto, evidenciou-se ausência de 

correlação entre o desempenho no teste de extensão de dígitos e as 

concentrações de cortisol nos três grupos.   

O fato de não ter sido observada correlação significativa entre cortisol e 

memória operacional nos três grupos é consistente com a possibilidade de que a 

memória operacional não seja sensível a concentrações endógenas de cortisol 

sem a presença de uma situação de estresse aguda. Alguns estudos têm 

demonstrado correlação negativa significativa entre concentrações de cortisol 

após administração de doses altas de hidrocortisona e o desempenho da memória 

operacional em adultos jovens (31,32). Em todos estes estudos o nível médio de 

cortisol após a administração do fármaco foi maior do que 530 ng/dl. 

Desta forma, uma possível interpretação para a ausência de correlação 

observada neste estudo é de que concentrações basais de cortisol não sejam 

suficientemente elevadas para interferir no desempenho da memória operacional 

na amostra de idosos analisadas neste estudo, cujo valor médio mais elevado foi 

de 316 ng/dl. Esta ideia pode ser sustentada a partir de estudo prévio, no qual 

não foi evidenciada correlação significativa entre cortisol e memória operacional 

em uma amostra de adultos jovens com concentrações médias de cortisol menor 



98 

 

que 400 ng/dl (123). Assim, a ausência de correlação entre concentrações basais 

de cortisol e memória operacional sugere estar mais favoravelmente relacionada 

à diferença de sensibilidade deste tipo de memória ao cortisol do que à ausência 

de efeito dos glicocorticóides na memória operacional, cuja associação já foi 

relatada em estudos anteriores (124,125). 

Ademais, existem evidências de que exposições a estresse moderado e 

concentrações elevadas de corticosterona prejudicam o desempenho da memória 

operacional mediados por altas concentrações de dopamina no córtex prefrontal 
(125). Neste sentido, os resultados do presente estudo sugerem que as 

concentrações basais de cortisol não tenham sido suficientes para sensibilizar os 

receptores dopaminérgicos e, conseqüentemente, nenhum efeito na memória 

operacional foi obtido. Entretanto, investigações a respeito da ocupação de 

receptores dopaminérgicos em associação a concentrações de cortisol são 

necessários para sustentar esta hipótese. 

Outro aspecto a ser considerado em relação à ausência de correlação diz 

respeito à modesta diferença nos escores do teste de memória operacional entre 

os grupos. Correlações significativas são mais frequentemente observadas em 

grupos pequenos quando existe uma variação substancial nos valores das 

variáveis observadas. 

Além disso, deve-se ressaltar que as concentrações de cortisol obtidas neste 

estudo representam condições basais. Possivelmente, situações de estresse 

agudo, nas quais se observam concentrações elevadas de cortisol, produziriam 

resultados diferentes. Assim, em estudos futuros seria interessante investigar o 

efeito das concentrações de cortisol na memória operacional em indivíduos com 

comprometimento cognitivo expostos agudamente a uma determinada situação 

capaz de desencadear uma resposta de estresse.     

 

 

7.3 Coping, concentrações de cortisol e intensidade de estresse 

 

Conforme explicitado anteriormente, a teoria proposta por Lazarus(9) ampliou 

a concepção de estresse, à medida que incluiu a “avaliação cognitiva” como 
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fator mediador da elaboração de estratégias de enfrentamento da situação 

estressora.   

Segundo este autor, o processo de estresse se inicia a partir de uma avaliação 

feita pelo indivíduo a respeito da sua relação com o ambiente no qual surgiu o 

estressor. Com base nisto, sua teoria foi denominada “Interacionista”(126), 

estabelecendo que a presença e a intensidade do estresse que vivenciamos 

decorre da avaliação do potencial de ameaça que um dado evento representa 

para nós, em relação à avaliação que fazemos de nossos próprios recursos para 

controlá-lo ou neutralizar as emoções desagradáveis mobilizadas a partir dele. 

Esta relação, indivíduo-ambiente, constrói uma representação, cujo significado, 

grosseiramente, pode ser um desafio, ameaça ou irrelevante. Desta forma, não é 

apenas o estímulo ou o ambiente físico que determinam a resposta fisiológica do 

estresse, mas a avaliação que o indivíduo faz desse estímulo e de si próprio.  

Para que o indivíduo possa distinguir uma determinada situação como 

irrelevante, desafiadora ou ameaçadora é necessário um eficiente sistema 

cognitivo, cujos recursos neuronais sejam capazes de interpretar símbolos a 

partir de experiências anteriores vividas e vicárias, além do conhecimento 

adquirido durante sua vida a partir do aprendizado e da memória(9).  

Assim sendo, apesar de determinadas demandas internas e externas 

produzirem estresse na maioria das pessoas, existem diferenças na intensidade e 

no tipo de reação. Indivíduos diferem na sensibilidade e vulnerabilidade a certos 

tipos de eventos, bem como na interpretação e reação (5,9).  

Embora o coping seja uma resposta do indivíduo à determinada demanda 

externa ou interna interpretada como desafiadora ou ameaçadora, cabe distinguir 

sua diferença de um comportamento adaptativo, uma vez, que elaborar 

estratégias de enfrentamento implica em esforços individuais, ao contrário do 

comportamento adaptativo que se constitui numa reação automatizada. Muitos 

comportamentos são originalmente construídos a partir de elaborações e 

associações mentais, mas podem ter se tornado automatizados a partir do 

processo de aprendizado (5,9). 

Como explicitado anteriormente na introdução deste estudo, o coping pode 

ter como foco estratégico o problema ou a emoção. No primeiro, todas as 
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tentativas do indivíduo são direcionadas a solucionar o problema, ou ao menos, 

diminuir suas conseqüências. Já no segundo, o indivíduo tenta substituir ou 

regular o impacto emocional do estresse sobre ele, reagindo defensivamente, de 

forma a evitar se confrontar, de modo realista, com a ameaça. 

Com base no pressuposto teórico apresentado, apreende-se que a “avaliação 

cognitiva” está associada às experiências vividas, vicárias e ao aprendizado; que 

a intensidade do estresse depende das avaliações cognitivas e da eficácia do 

coping que o indivíduo utiliza para enfrentar situações adversas; que a 

efetividade e qualidade do coping também estabelece uma relação, teoricamente, 

direta com a capacidade de aprendizado e de elaboração mental dos indivíduos e 

que a eleição pelo estilo de coping focado no problema ou na emoção irá 

depender não apenas da interpretação do indivíduo sobre a ameaça, como 

também sobre os seus recursos disponíveis para elaborar estratégias coerentes 

com sua capacidade individual de reagir e enfrentar determinada situação 

adversa. 

Desta forma, considerando estes pressupostos teóricos, hipoteticamente, os 

idosos com DA, cuja habilidade cognitiva se encontra significativamente 

comprometida, tendem a utilizar estratégias de coping predominantemente 

defensivas. Já nos idosos com CCL, cujo comprometimento da memória é 

menos acentuado, as estratégias de coping seriam mais confrontivas, com o 

intuito de eliminar ou controlar o problema. 

Neste sentido, embora não tenha sido alcançada significância estatística, 

observou-se no grupo DA um predomínio do estilo otimista, o que significa que 

esses indivíduos utilizam pensamentos otimistas, elaboração mental e 

comparações positivas sobre o problema. Já no grupo controle e CCL, observou-

se predomínio do estilo confrontativo, evidenciando que estes idosos resolvem a 

situação de forma combativa, confrontando-se com a situação estressora. 

Considerando o pressuposto teórico da avaliação cognitiva para elaboração 

das estratégias de coping, embora não tenha havido diferença significativa entre 

os grupos, o estilo confrontativo predominante nos idosos controles e com CCL 

em detrimento do estilo otimista no grupo DA, reflete de maneira bastante 

coerente a relação entre o estilo de coping selecionado pelo indivíduo e seus 
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recursos disponíveis para elaborar estratégias coerentes com sua capacidade 

individual de reagir e enfrentar determinada situação estressora. Possivelmente 

entre os idosos com DA a elaboração de estratégias defensivas de coping podem 

refletir a deficiência de recurso cognitivo disponível para eleger um 

enfrentamento confrontativo com o evento estressor. 

Adicionalmente, outra possível interpretação ao predomínio de estratégias 

defensivas de coping nos idosos com DA estaria baseada na relação de 

dependência destes indivíduos em relação à outra pessoa. É possível que as 

respostas de otimismo expressas por estes idosos no manejo de situações 

estressantes não revele seu real comportamento, mas seja apenas uma reposta de 

conformidade social àquele de quem ele depende. Este tipo de comportamento, 

classificado como estímulo atribucional, reflete o grau em que o indivíduo 

percebe os eventos como contingentes ao seu próprio comportamento (interno) 

ou como contingentes a fatores externos como, por exemplo, o poder daqueles 

que o rodeiam. Neste caso, parece bastante razoável que mediante uma relação 

de dependência os idosos com DA manifestem certa resignação da solução dos 

problemas e busquem sua resolução através do auxílio de outras pessoas (145).  

Analisando o foco de ação das estratégias de enfrentamento, observou-se que 

os idosos cognitivamente saudáveis e com CCL elegem com maior frequência o 

coping focado no problema, enquanto que os idosos com DA utilizaram com 

maior frequência o estilo de coping focado na emoção. Estes dados além de 

corroborarem dados da literatura (88,90) reforçam a hipótese de que um 

determinado estilo de coping depende fundamentalmente da disponibilidade de 

recursos cognitivos para elaborar estratégias coerentes com a capacidade 

individual de reagir e enfrentar a situação estressora (5,9).  

Esta diferença na seleção de estratégias de enfrentamento, embora não tenha 

sido estatisticamente significativa, nos faz refletir sobre o esforço 

comportamental que o idoso com DA faz para manejar demandas específicas 

que são analisadas como algo que ameace sua integridade pessoal. Desta forma, 

ao eleger o coping focado na emoção, o grupo DA explicita sua dificuldade em 

recrutar recursos que permitam a mudança da situação, na tentativa de remover o 

problema ou diminuir sua capacidade de impacto como fonte estressora. Diante 
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da limitação neuropsicológica em elaborar estratégias combativas, esses idosos 

elegem, como estratégia de coping, processos defensivos e de distanciamento do 

problema, focando sua ação na regulagem ou substituição do impacto emocional 

do estresse. É como se, por exemplo, na impossibilidade de mudar o fato de que 

se encontram esquecidos e limitados funcionalmente, eles, de forma otimista, 

avaliassem o déficit de memória e as dificuldades decorrentes desta situação 

como normal e esperada dentro do processo de envelhecimento. Isto de certa 

forma se verifica na medida em que quase todos os idosos com DA referiram, no 

inventário LSS, que apenas esporadicamente se percebiam esquecidos.  

Outra possível interpretação para a observação de predomínio do coping 

focado na emoção nos idosos com DA decorre da possibilidade de nestes 

indivíduos ter havido um processo de habituação e adaptação ao evento 

estressor. Neste sentido, mediante a percepção da condição crônica e insolúvel 

do processo degenerativo de suas perdas cognitivas, estes idosos não buscam 

mais se confrontar com o problema, ou seja, com a doença, mas seu esforço seria 

concentrado no manejo das emoções advindas de sua condição de doente.  

Em contrapartida, os idosos com CCL relataram uso predominante de 

estratégias de coping focado no problema. Considerando que os idosos com 

CCL convivem com as limitações cognitivas há menos tempo que os idosos com 

DA e que eles convivem apenas com a possibilidade de conversão da doença e 

não com a certeza de que se tornaram demenciados, torna-se razoável assumir 

que dentro do processo de adaptação estes indivíduos buscam prioritariamente 

estratégias de combate ou controle da situação ameaçadora na tentativa de 

eliminar os déficits cognitivos ou controlar sua progressão. Interessantemente, 

parece que este tipo de comportamento se constitui efetivo à medida que os 

indivíduos que elegem estratégias de coping focado no problema apresentaram 

intensidade de estresse menor do que aqueles que utilizaram o coping focado na 

emoção.    

Em conjunto, os resultados obtidos nos idosos com CCL e DA não apenas 

confirmam o caráter dinâmico do coping, como também sugerem que a presença 

de um quadro demencial constitui fator determinante do estilo de coping a ser 

utilizado. 
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Além disso, estes achados reforçam a concepção de que um determinado 

estilo de coping adotado não é inerentemente bom ou ruim. Ao contrário, a 

avaliação da eficácia do estilo de coping, adotado por um indivíduo, precisa ser 

analisada considerando o contexto em que o evento estressor ocorre, uma vez 

que, um determinado estilo de enfrentamento pode ser eficaz em uma situação, 

mas não em outra. Num preparatório para uma prova, por exemplo, é adaptativo 

focalizar a ação de enfrentamento no problema. No entanto, ao aguardar o 

resultado é interessante direcionar as ações de coping ao controle do impacto 

emocional decorrente da espera (127). Da mesma forma, ao lidar com situações 

inexoráveis, como por ex., a morte do companheiro, pode ser mais adaptativo 

inicialmente se engajar num coping paliativo no manejo da situação focada na 

emoção e então depois, após a restauração do equilíbrio emocional, eleger um 

coping mais instrumental na elaboração dos planos futuros (128). 

Além disso, na avaliação da eficácia do coping, constitui-se necessário 

verificar a possibilidade não apenas da resolução do problema, mas também de 

controlá-lo(129). Esta abordagem se refere principalmente a situações insolúveis e 

permanentemente estressoras, como no caso das doenças crônicas, nas quais, a 

ausência de perspectivas de cura requer muito mais estratégias de controle das 

emoções e da situação do que ações confrontivas (130).  

Ademais, há dados na literatura que apontam o controle emocional, alcançado 

a partir do coping focado na emoção, como uma estratégia favorável e eficaz no 

enfrentamento das situações estressoras, nas quais há pouca capacidade de 

controle (131,132). 

No entanto, alguns autores sugerem que, embora a estratégia focada na 

emoção pareça ser adaptativa em curto prazo, se o indivíduo prolongar seu uso 

por muito tempo poderá tender a passividade e repetidamente focalizar sua ação 

em emoções negativas e nas possíveis conseqüências dessas sensações (132).  

Em relação às concentrações de cortisol e o tipo de coping adotado, embora 

nenhuma associação significativa tenha sido evidenciada, verificou-se, nos três 

grupos, que os indivíduos que elegem estratégias de coping focadas no problema 

apresentam menores concentrações de cortisol do que aqueles que utilizam o 

coping focado na emoção. Embora sem significado estatístico, estes dados 
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corroboram estudo recentemente, no qual se evidenciou que os idosos que 

elegem estratégias de coping engajadas na solução do problema apresentam 

concentrações menores de glicocorticóides do que os indivíduos que evitam o 

confronto com a situação estressora (91). Cabe ressaltar que este achado foi 

sustentado com a participação de 542 idosos. Assim, possivelmente a ausência 

de significância estatística no nosso estudo seja em função do número reduzido 

de participantes (91). 

Em conjunto, estes resultados reforçam favoravelmente a ideia de que 

mecanismos neuroendócrinos possam mediar, ainda que indiretamente, o 

processo de elaboração de estratégias de enfrentamento adaptativas à situação 

estressora. Esta inferência pode ser sustentada pelo fato de nos idosos com CCL 

o coping focado no problema ter sido associado à intensidade de estresse menor 

e esta, por sua vez, ter sido positivamente correlacionada com as concentrações 

de cortisol.  

 

 

7.4. Coping e desempenho cognitivo 

 

Considerando o funcionamento cognitivo na elaboração de estratégias de 

coping, postulou-se, neste estudo, que houvesse uma associação significativa 

entre coping e desempenho cognitivo tanto nos idosos saudáveis como naqueles 

com comprometimento cognitivo.  

Neste sentido, não foi observada associação significativa entre o tipo de 

coping e o desempenho cognitivo global e a memória declarativa em nenhum 

dos grupos. Entretanto, evidenciou-se associação significativa entre o coping e a 

memória operacional nos idosos com DA. Nesta relação, os indivíduos que 

predominantemente utilizam estratégias de coping focada no problema 

apresentam melhor desempenho da memória operacional do que aqueles que 

elegem o coping focado na emoção. 

Assim, considerando que as estratégias de enfrentamento requerem a emissão 

de pensamentos, planejamento e ações na tentativa de alterar a evolução do 

estresse (5,9), e que estas habilidades cognitivas decorrem do envolvimento de 
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estruturas corticais localizadas no lobo frontal, região intrinsecamente envolvida 

na memória operacional, levanta a possibilidade da elaboração de estratégias de 

coping serem medidas a partir de estruturas do lobo frontal, mais 

especificamente do córtex prefrontal. Assim, os idosos com DA cujo 

desempenho da memória operacional se encontra mais prejudicado utilizariam 

estratégias de coping focadas na emoção ou evitando o problema, uma vez, que 

encontrariam dificuldades cognitivas de planejar e executar ações confrontivas 

para combater ou controlar o problema.  

Estes achados nos fazem, novamente, refletir se as estratégias de 

enfrentamento obtidas nos idosos com DA derivam realmente de processos 

conscientes e de tomada de decisão ou se na ausência de recursos cognitivos, 

necessários para conduzir este processo, mecanismos de evitação e 

distanciamento do problema seriam a ferramenta disponível para o 

enfrentamento de situações ameaçadoras. O fato de nos grupos CCL e controle o 

coping focado na emoção ou no problema estar associado ao mesmo 

desempenho médio da memória operacional reforça esta interpretação, à medida 

que nestes indivíduos, há, ainda que parcialmente, reservas cognitivas que 

permitem ao indivíduo eleger conscientemente quais tipos de estratégias são 

mais adaptativas à determinada situação estressora, considerando sua capacidade 

de planejamento e função executiva, bem como acesso às experiências prévias.      

 

 

7.5. Considerações finais 

 

Embora este estudo tenha permitido conduzir inferências e interpretações a 

respeito da relação entre estresse, cortisol, desempenho cognitivo e coping em 

idosos saudáveis e com comprometimento cognitivo, algumas limitações 

relevantes ressaltam a importância de interpretar estes achados cuidadosamente.  

Primeiramente, embora as amostras de saliva para análise de cortisol tenham 

sido coletadas em ambiente domiciliar e especial atenção tenha sido dada ao 

controle da atividade física e dieta, a avaliação cognitiva e a coleta salivar não 

foram conduzidas no mesmo dia. Entretanto, o intervalo entre a avaliação 
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cognitiva e a coleta salivar foi analisado como covariável e nenhum efeito nos 

resultados foi evidenciado.  

Além disso, somente medidas obtidas no período da manhã foram analisadas 

e, alterações nos concentrações de cortisol relacionadas à idade já foram 

relatadas em estudos anteriores durante o período noturno (133). Embora nenhuma 

diferença significativa tenha sido observada entre os horários de coleta da saliva 

dos grupos, a método mais fidedigno para analisar as concentrações basais de 

cortisol consiste na inclusão de pelo menos cinco medidas efetuadas em horários 

específicos do dia, baseado na ritmicidade circadiana dos glicocorticóides (134). A 

inclusão de mais de uma medida de cortisol contribui para evitar viés devido ao 

pico de cortisol pela manhã comparado com concentrações nos outros horários 

do dia, além de permitir o controle da variabilidade entre sujeitos, 

frequentemente observado nos estudos. Assim, concentrações de cortisol 

analisados em horários diferentes do dia poderiam produzir resultados 

diferentes.   

Além disso, considerando que a intensidade do estresse, ansiedade, depressão 

e coping foram analisadas segundo a percepção subjetiva do participante e, 

considerando o prejuízo cognitivo de alguns deles, principalmente do grupo DA, 

questiona-se se as respostas obtidas nos instrumentos aplicados realmente 

representam a realidade, uma vez que o prejuízo da memória pode ter afetado a 

capacidade de recordação de sensações, comportamentos e situações 

desagradáveis relacionadas ao estresse e ao seu enfrentamento.   

Finalmente, os resultados obtidos neste estudo foram fundamentados em uma 

amostra de participantes com prejuízo cognitivo provenientes de apenas um 

ambulatório especializado no tratamento e cuidado de indivíduos com demência. 

Neste sentido, generalizações devem ser conduzidas com cautela, uma vez que a 

presente amostra talvez não tenha revelado o comportamento real que seria 

obtido na totalidade de indivíduos com CCL e DA. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Apesar das limitações observadas neste estudo, os resultados sugerem que a 

associação entre concentrações de cortisol e desempenho da memória pode 

variar em função da presença ou ausência de um processo de envelhecimento 

patológico.  

Além disso, e baseado na correlação positiva entre desempenho da memória e 

concentrações de cortisol e entre este e a intensidade do estresse nos idosos com 

CCL, sugere-se que além do envolvimento do cortisol no desempenho da 

memória, a percepção das limitações cognitivas nestes indivíduos também pode 

constituir um fator desencadeador da produção de cortisol. A secreção 

aumentada de cortisol em resposta à percepção de seus déficits cognitivos pode, 

assim, representar um fator adicional a ser considerado em estudos futuros que 

acessem os hormônios do estresse e o desempenho da memória em populações 

idosas.  

Adicionalmente, sugere-se que as estratégias de coping adotadas à adaptação 

à situação estressora dependem da presença ou ausência e, fundamentalmente, 

do grau de comprometimento cognitivo do indivíduo.  
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ANEXO A 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA USP 
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APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HC-
FMUSP 
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ANEXO B 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME DO PACIENTE .:.......................................... ........................................................... 

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  
 DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
 ENDEREÇO ...............................................................................nº.............APTO: .............. 
 BAIRRO:.................................................. CIDADE  ............................................................. 
 CEP:.........................................TELEFONE (DDD): (......) .................................................... 

2.RESPONSÁVEL  LEGAL ............................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .........................................................................................nº ......... APTO:......  
BAIRRO: ........................................................ CIDADE: ................................................... 
CEP: .................................... TELEFONE: DDD (........)................................................. 

_____________________________________________________________________________ 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação do efeito do estresse no 

desempenho cognitivo e funcional de idosos com Doença de Alzheimer e 
Comprometimento Cognitivo Leve. 
PESQUISADOR: Juliana Nery de Souza  
CARGO/FUNÇÃO: enfermeira   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 

03883/03 
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Neurologia 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: sem risco.  DURAÇÃO DA 
PESQUISA : 12 meses 
____________________________________________________________________ 
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA 
CONSIGNANDO: 
1. justificativa e os objetivos da pesquisa; 2. procedimentos que serão utilizados e 

propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. 
desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que  poderão ser obtidos; 5. 
procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 

 
1.O objetivo principal desta pesquisa é investigar se eventos que geram estresse, 

ocasionados pela “perda de memória”, interferem no seu aprendizado, atenção, 
memória, linguagem e orientação. 
2. Se você concordar em participar da pesquisa, você terá que responder algumas 
perguntas relacionadas a sua saúde e realizar testes que avaliam sua memória, 
linguagem, atenção, orientação e estado de humor (ansiedade e depressão); esta 
fase compreende uma consulta individual no ambulatório de Neurologia do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, realizada pela pesquisadora Juliana Nery de 
Souza, pós-graduanda da Escola de Enfermagem da USP. Além disso, será 
necessário que o senhor(a) faça um exame laboratorial, para o qual será coletada  
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uma amostra de sua saliva, sem que isso lhe traga qualquer desconforto ou risco;  
para isso, uma equipe de profissionais do Laboratório Fleury, devidamente 
treinada e identificada, irá até o seu domicílio em data previamente agendada de 
acordo com sua disponibilidade nos dias consecutivos à realização dos testes no 
ambulatório. Esse exame permite verificar se o sr(a) está sob condição de estresse. 
Ressalto que o sr(a) e seu familiar/representante legal não terão que pagar pela 
realização do exame, além disso, as despesas com o transporte até o Hospital das 
Clínicas (ida e volta) para a realização do testes do estudo no ambulatório lhe 
serão devolvidas nesse mesmo dia.  
3.Nesta pesquisa não serão realizados procedimentos que possam causar 
desconforto ou trazer algum risco, mas a qualquer momento o sr(a) poderá retirar 
o seu consentimento, desistindo de participar do estudo sem que isso lhe traga 
qualquer prejuízo. Independentemente de sua participação o sr(a) continuará 
sendo atendido no ambulatório de Neurologia do Hospital das Clínicas de São 
Paulo. 
4. Benefícios incluem a descoberta de informações necessárias para o 
desenvolvimento de serviços de saúde mais adequados para atender outras pessoas 
com distúrbios relacionados a memória, linguagem, orientação e atenção. 
5. Considerando o tipo de pesquisa, não existem procedimentos alternativos que 
lhe possam ser vantajosos. 
__________________________________________________________________ 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 2. liberdade de 
retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, 
sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 3. salvaguarda da 
confidencialidade, sigilo e privacidade. 4. disponibilidade de assistência no 
HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

1. O projeto de pesquisa poderá ser colocado à sua disposição, a qualquer momento, 
caso o senhor(a) queira obter maior detalhamento sobre o estudo. O pesquisador se 
disponibiliza a esclarecer eventuais dúvidas que surjam ao longo do estudo nos 
telefones (11) 4135-1330/ 9803 5624, e-mail: juli3@bol.com.br .  

2. Esclarecemos a participação neste estudo não é obrigatória e que a recusa não lhe 
trará qualquer prejuízo. Ressaltamos ainda que caso o senhor(a) aceite ser parte 
integrante da pesquisa, possuirá total liberdade para retirar seu consentimento, a 
qualquer momento, deixando de participar do estudo, qualquer que seja o motivo, 
sem que isso lhe traga prejuízo à continuidade da assistência.   

3. O pesquisador se compromete a manter sigilo e o caráter confidencial de sua 
identificação. 
4. Caso ocorram eventuais danos à sua saúde decorrentes dos procedimentos realizados 

nesta pesquisa, você poderá ser atendido no Hospital das Clínicas de São Paulo. 
______________________________________________________________________ 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 
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Juliana Nery de Souza  - Tel: (11) 4135-1330/ 9803 5624 
Dr. Paulo Caramelli - Departamento de Neurologia – Instituto Central  - 5o andar  - 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, s/n – São Paulo/SP 
Profa. Dra. Eliane Côrrea Chaves  - Escola de Enfermagem da USP - Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 3o andar – Departamento de Enfermagem Médico-
Cirúrgica - São Paulo/SP - Tel: (11) 3066 7566/ 3066 7544. 
VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.  
São Paulo,                    de                            de  200       . 
 
 
__________________________________________   
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal 
 
 
 
______________________ 
assinatura do pesquisador  
Juliana Nery de Souza - COREN/SP 03883/03  
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ANEXO C 

CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL 

 

Para o cálculo do tamanho amostral foi utilizada a seguinte fórmula: 

Fórmula de Makuch e Simon(47): 

n = [z (alfa/2)*raiz(2*pmqm) – z(1 - beta)*raiz(p1q1 + p2q2)]
2 

                                          (p2 – p1)
2 

onde: pm  =  (p2 + p1)/2 

                qm =  1 - pm 

          p1  =  proporção referente a amostra 1. (7.2%)   

          q1 = 1-  p1  

  p2  =  proporção referente a amostra 2. (32.3%) 

q2 = 1-  p2  

 z (alfa/2) e z (1 - beta) = valor da distribuição Normal-padrão. 

 alfa = nível de significância do teste 

 Poder do teste = 1 – beta. 

 n = tamanho amostral 

 

As porcentagens utilizadas para a execução do cálculo se referem à 

prevalência de ansiedade e depressão (variáveis utilizadas para a avaliação do estado 

de estresse) nesses três grupos obtida em estudo realizado por Lyketsos e cols(48). 

Assim, o número da casuística sugerido neste projeto de estudo reflete um 

quantitativo próximo do ideal, uma vez que não sabemos, na amostra a ser estudada, 

as porcentagens reais.  
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ANEXO D 
 

ESCALA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL (IQCODE) 
Gostaria que você se lembrasse como seu familiar estava há 10 anos atrás, e 

compare com o estado em que ele(a) está agora. As questões abaixo são situações nas 
quais esta pessoa usa sua memória ou raciocínio e você indicará se estas situações 
melhoraram, pioraram ou se permaneceram do mesmo jeito, nos últimos dez anos. 
Por exemplo, se há 10 anos atrás esta pessoa sempre se esquecia onde guardava suas 
coisas, e ainda se esquece, isto seria considerado como “não muito alterado”.Marque 
com um “X” na resposta apropriada. Se a pessoa nunca fez determinada função ou 
tarefa, marque “não se aplica”. Se o familiar não tem certeza ou desconhece alguma 
informação, marque “não sabe”. 

 
 

Comparada há 10 anos trás, como essa 
pessoa está em:  

Muito 
melhor 

Melhor Não 
muito 

alterado 

Pior Muito 
pior 

Não 
se 

aplica 

Não 
Sabe 

1. reconhecer familiares e amigos        
2. Lembrar-se do nome dos familiares 
amigos 

       

3. Lembrar-se de coisas sobre os 
familiares 

       

4. Lembrar-se de coisas que aconteceram 
há pouco tempo 

       

5. Lembrar-se de conversas dos últimos 
dias 

       

6. Esquecer o que ele(a) queria dizer no 
meio da conversa 

       

7. Lembrar-se do seu endereço e telefone        
8. Lembrar-se em que dia e mês estamos        
9. Lembrar onde as coisas estão 
guardadas (ex. roupa, talheres etc) 

       

10. Lembrar onde achar coisas que foram 
guardadas em lugar diferente do de que 
de costume (ex: óculos, dinheiro, chaves) 

       

11. Adaptar-se a mudanças em sua rotina        
12. Saber usar aparelhos domésticos que 
já conhece 

       

13. Aprender a usar um aparelho 
doméstico novo 

       

14. Aprender novas coisas em geral        
15. Lembrar-se de coisas que 
aconteceram quando ele(a) era jovem 

       

16. Lembrar-se de coisas que ele(a) 
aprendeu quando era jovem 

       

17. Entender o significado de palavras 
pouco comuns 

       

18. Entender artigos de revista e de jornal        
19. Acompanhar uma história em um 
livro ou na televisão (ex. novelas, 
seriados, filmes) 

       

20. Escrever uma carta para amigos ou 
para negócios 
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21. Conhecer fatos históricos importantes 
do passado. 

       

22. Tomar decisões em questões do dia-a-
dia 

       

23. Lidar com dinheiro para fazer 
compras 

       

24. Lidar com suas finanças, por 
exemplo, pensão, coisas de banco 

       

25. .Lidar com outros problemas 
concretos do dia-a-dia, como por 
exemplo, saber quanta comida comprar, 
quanto tempo transcorreu entre as visitas 
de familiares ou amigos 

       

26. Compreender o que se passa a sua 
volta 

       

Sub-total 
(soma dos itens assinalados nas colunas) 

       

Total 
 

       

Total geral        
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ANEXO E 

DADOS GERAIS DE CARACTERIZAÇÃO PESSOAL 

 
( ) grupo controle  ( ) CCL amnéstico  ( ) DA leve 

 
1. DADOS PESSOAIS 
Nome: ________________________________  idade: ______ Sexo: M()   F() 
Estado civil: ______________ Quantos anos você estudou: 
_________________________________ 
Atividade profissional atual: ( ) sim. Qual 
?__________________________________________ 
           ( ) não ( ) aposentado ( ) estudante () outros 
_________________ 
Mora em:   casa ( ) instituição( )  outros: 
____________________________________ 
2.AVALIAÇÃO DA COGNIÇÃO 
a) Doença neurológica, psiquiátrica em atividade? 
( ) não ( ) sim. Quais? 
________________________________________________________ 
b) Doença crônica (nefropatia, hepatopatia, tireoidopatia..)  ( )Não   ( )Sim.  
Quais?___________ 
Se SIM, esta(s) doença(s) compromete(m) a cognição? 
(  ) Não  (  ) Sim.  
c) Queixa de dificuldade cognitiva durante a anamnese? 
( )Não   ( )Sim 
d) Achados no exame físico que indiquem doenças que podem afetar a cognição? 
( )Não   ( )Sim 
e) Vida independente na comunidade? 
( )Não   ( )Sim 
f) História prévia de outros transtornos que podem afetar a cognição ( ex, alcoolismo no 
passado)? 
( )Não   ( )Sim 
Se sim: Esses transtornos estão em atividade: ( )Não   ( )Sim 
             Há seqüela cognitiva: ( )Não   ( )Sim 
 
3. MEDICAÇÕES EM USO: 
Usa algum medicamento ou utilizou nas duas últimas semanas? Qual?  (Anotar dose diária) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________ 
Tabagismo: (  )  sim   (  )  não    Quanto/ há quanto 
tempo:___________________________________ 
Alcoolismo: (  )  sim   (  )  não      Quanto/ há quanto 
tempo:_________________________________ 
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Reposição Hormonal: (  )  sim   (  )  não    Quanto 
tempo:____________________________________ 
 
4. ANTECEDENTES PESSOAIS 
Diabetes    0-Não 1-Sim 
Hipertensão arterial 0-Não 1-Sim 
AVC:    0-Não 1-Sim, quantas vezes:�1  �2  �3  �4  —5 
Insuficiência coronariana 0-Não 1-Sim 
Epilepsia   0-Não 1-Sim 
Meningite   0-Não 1-Sim 
Trauma de crânio com perda de consciência 0-Não 1- Sim. 
Quando?_______________________ 
Outros 
antecedentes:______________________________________________________________ 
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ANEXO F 
 

“MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL” 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL – pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta 
correta) 

D. Que dia é hoje? 
E. Em que mês estamos? 
F. Em que ano estamos? 
G. Em que dia da semana estamos?   
H. Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos uma hora) 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL – pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta 
correta) 

• Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala – apontando para o 
chão) 

• Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: 
hospital, casa de repouso, própria casa) 

• Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 
• Em que cidade nós estamos? 
• Em que Estado nós estamos? 

MEMÓRIA IMEDIATA – Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, 
vaso tijolo (dê um ponto para cada palavra repetida acertadamente na 1a vez, embora possa 
repeti-las até três vezes para o aprendizado, se houver erros). Use palavras não relacionadas. 
CÁLCULO: subtração de 7 seriadamente (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65). Considere um 
ponto para cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se 
o examinado espontaneamente se autocorrigir. 
EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de 
repetir – dê um ponto para cada resposta correta. 
NOMEAÇÃO: peça ao sujeito para nomear os objetos mostrados (relógio, caneta) – 1 ponto 
para cada. 
REPETIÇÃO: Preste atenção – vou lhe dizer uma frase e quero que você repita depois de 
mim: “Nem aqui, nem ali, nem lá” – Considere somente se a repetição for perfeita (1 ponto). 
COMANDO: Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 ponto) e 
coloque-o no chão (1 ponto). Total de 3 pontos. Se o sujeito pedir ajuda no meio da tarefa 
não dê dicas. 
 LEITURA: Mostre a frase escrita “FECHE OS OLHOS” e peça para o sujeito fazer o que 
está sendo mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando.  
FRASE: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado, 
ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim, alguma que aconteceu hoje; alguma 
coisa que queira dizer. Para a correção não são considerados erros gramaticais ou 
ortográficos (1 ponto). 
CÓPIA DO DESENHO: mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. Considere 
apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos), formando uma figura de 
quatro lados oi com dois ângulos (1 ponto). 
 
 
Escore: ______/ 30. 
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ANEXO G 
 

BATERIA BREVE DE AVALIAÇÃO COGNITIVA 

Percepção Visual e Nomeação 
Mostre a folha contendo as 10 figuras e pergunte: “que figuras são estas?” 
Percepção correta: __ 
Nomeação correta: __ 

Memória Incidental 
Esconda as figuras e pergunte: “que figuras eu acabei de lhe mostrar?” 
Escore (número de acertos): __ 

Memória Imediata 1 
Mostre a figuras novamente durante 30 segundos dizendo: 
“Olhe bem e procure memorizar esta figuras” (Se houver déficit visual importante, 
peça que memorize as palavras que você vai dizer; diga os nomes dos objetos 
lentamente, um nome/segundo; fale a série toda duas vezes.)  
Escore (número de acertos): ___  

Memória Imediata 2 
Mostre a figuras novamente durante 30 segundos dizendo: 
“Olhe bem e procure memorizar esta figuras” (Se houver déficit visual importante, 
peça que memorize as palavras que você vai dizer; diga os nomes dos objetos 
lentamente, um nome/segundo; fale a série toda duas vezes.)  
Escore (número de acertos): __  
 
Teste de Fluência Verbal 
“Você deve  falar  todos   os nomes  de animais  que   se  lembrar, no  menor tempo 
possível. Qualquer animal vale: insetos, pássaros, peixes e animais de quatro patas. 
Quantos mais você falar, melhor. Pode começar”. (Considere “boi e vaca” como dois 
animais mas “gato e gata” como um só. Se disser passarinho, cobra, lagarto” conte 
como três animais; se disser “passarinho, canário e peixe”, conte como dois. Ou seja: 
a classe vale como nome se não houver outros nomes da mesma classe).  Anote o 
número de animais lembrados em 1 minuto:  
�__________________________________________________________________
_______�___________________________________________________________
______________�____________________________________________________
_____________________�_____________________________________________
____________________________ 
 
Desenho do relógio  
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Dê uma folha de papel em branco e diga: “desenhe um relógio com todos os 
números. 
Coloque ponteiros marcando 2h45 (guarde o desenho com a ficha). 
 
Memória tardia (5 minutos) 
 “Que figuras eu lhe mostrei há 5 minutos?” Se necessário, reforce, dizendo figuras 
desenhadas numa folha de papel plastificada.  
Escore: __ (intrusões: __) 

Reconhecimento 
Mostre a folha contendo as 20 figuras e diga: “aqui estão as figuras que eu lhe 
mostrei hoje e outras figuras novas; quero que você me diga quais você já tinha visto 
há alguns minutos.”      Escore : ___ (intrusões: __) 
 
10 Figuras 
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ANEXO H 
 

EXTENSÃO DE DÍGITOS 
 

“Eu vou dizer alguns números. Escute com 
atenção e repita quando eu terminar de 
falar”.(diga um número por segundo). 

 “Eu vou dizer outros números. Quando eu 
terminar quero que você repita na ordem inversa. 
Por exemplo, se eu disser 3-8, você deve repetir 
8-3. Entendeu? Se não tiver entendido repita por 
mais três vezes até que compreenda. 

16  15 
95  29 

283  742 
419  518 

5273  3948 
6917  6274 

26158  95631 
49327  47352 

715294  835291 
681495  294171 

8472936  5927163 
6185347  8362517 

Escore (ordem direta):____                             Escore (ordem inversa):____ 
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ANEXO I 

 

INVENTÁRIO LISTA DE SINTOMAS DE STRESS (LSS) 

Avalie os sintomas que se seguem conforme a frequência em sua vida nos últimos 
tempos e marque o número que melhor representá-la. 

0 = nunca 1 = raramente  2 = frequentemente   3 = sempre 

1) Sinto a respiração ofegante 

2) Qualquer coisa me apavora 

3) Tenho taquicardia (aumento das batidas do coração) 

4) Tenho a sensação que vou desmaiar 

5) No fim de um dia estou esgotado 

6) Sinto falta de apetite 

7) Como demais 

8)  Rôo unhas 

9) Tenho pensamentos que provocam ansiedade 

10) Sinto-me distraído(a) 

11) Ranjo dentes 

12) Aperto as mandíbulas 

13) Quando me levanto de manhã já estou cansado(a) 

14) Tenho medo 

15) Tenho desânimo 

16) Fico esgotado(a) emocionalmente 

17) Sinto angústia 

18) Noto que as minhas forças estão no fim 

19) Minha pressão se altera 

20) Apresento distúrbios gastrointestinais (acidez, colite, gastrite...) 

21) Tenho cansaço 

22) Costumo deixar de fazer as atividades do dia-a-dia 

23) Sinto dores nas costas 

24) Tenho insônia 

25) Sinto raiva 

26) Qualquer coisa me irrita 

27) Sinto náuseas 

28) Fico afônico(a) 

29) Não tenho vontade de fazer as coisas 



136 

 

30) Tenho dificuldade de relacionamento 

31) Ouço zumbidos nos ouvidos 

32) Fumo demais 

33) Sinto sobrecarga de coisas para fazer 

34) Sinto-me deprimido(a) 

35) Esqueço-me das coisas 

36) Sinto o corpo coberto de suor frio 

37) Sinto os olhos lacrimejantes e visão embaçada 

38) Sinto exaustão física 

39) Tenho sono exagerado  

40) Sinto insegurança 

41) Sinto pressão no peito 

42) Sinto provocações 

43) Sinto insatisfação com as coisas que faço 

44) Tenho dor de cabeça 

45) Tenho as mãos e/ou os pés frios 

46) Tenho a boca seca 

47) Sinto que meu desempenho no dia-a-dia está limitado 

48) Tenho pesadelos 

49) Tenho um nó no estômago 

50) Tenho dúvidas sobre mim mesmo(a) 

51) Sofro de enxaqueca 

52) Meu apetite oscila muito 

53) Tem dias em que de repente tenho diarréia 

54) Minha vida pessoal está difícil 

55) Meus músculos estão sempre tensos 

56) Tenho vontade tudo o que estou fazendo 

57) Tenho discutido frequentemente com amigos e familiares 

58) Evito festas, jogos e reuniões sociais 

59) Tenho vontade de ficar sozinho(a) 
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ANEXO J 
 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE – TRAÇO (IDATE) 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor 
indicar COMO VOCÊ GERALMENTE SE SENTE. Não gaste tempo numa única 
afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sente 
GERALMENTE. 
 

Avaliação 
 

Quase nunca – 1    Às vezes – 2     Frequentemente – 3    Quase sempre – 4 

1. Sinto-me bem. 1 2 3 4 

2. Canso-me com facilidade. 1 2 3 4 
3. Tenho vontade de chorar.  1 2 3 4 

4. Gostaria de ser tão feliz como os outros parecem. 1 2 3 4 
5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente 1 2 3 4 

6. Sinto-me descansada. 1 2 3 4 
7. Sou calma, ponderada e senhora de mim mesma.  1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo resolver. 1 2 3 4 
9. Preocupo-me demais com coisas sem importância 1 2 3 4 
10. Sou feliz.  1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas. 1 2 3 4 
12. Não tenho confiança em mim mesma.  1 2 3 4 

13. Sinto-me segura. 1 2 3 4 
14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas. 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimida. 1 2 3 4 
16. Estou satisfeita. 1 2 3 4 

17. Às vezes ideias sem importância me entram na cabeça e  
ficam-me preocupando  

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça. 1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável.  1 2 3 4 
20. Fico tenso preocupado quando penso em meus problemas do momento. 1 2 3 4 
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ANEXO K 

ESCALA CORNELL PARA DEPRESSÃO EM DEMÊNCIA 
 
Sistema de Pontuação: a  =  incapaz de avaliar;   0  =  ausente;  1  =  leve ou intermitente;  2  
=  grave 
A pontuação deve se basear em sinais/sintomas que tenham ocorrido durante a semana 
anterior à entrevista. Não devem ser pontuados os sintomas resultantes de incapacidade física 
ou doença. 
 
A- SINAIS RELACIONADOS AO HUMOR 
 
1- ANSIEDADE                                                                                      a    0    1     2 
    (expressão ansiosa, ruminações, preocupações) 
 
2- TRISTEZA                                                                                         a    0     1     2 
     (expressão triste, voz triste, choroso) 
 
3-  FALTA DE REATIVIDADE A EVENTOS PRAZEIROSOS        a    0      1      2 
 
4- IRRITABILIDADE                                                                   a     0      1      2 

(facilmente chateado, “pavio curto”) 
 

B- DISTÚRBIOS DO COMPORTAMENTO 
 
5-  AGITAÇÃO                                                                                      a      0      1       2 
    (inquieto, puxando o cabelo, esfregando as mãos) 
 
6-  RETARDO MOTOR                                                                         a       0      1       2 
     (movimentos lentos, discurso lentificado, reações demoradas) 
 
7-  QUEIXAS FÍSICAS MÚLTIPLAS                                                  a       0       1       2 
     (pontue “0” se apresentar apenas queixas gastrointestinais)   
 
8-  PERDA DO INTERESSE                    a        0       1       2 
     (menos envolvido em atividades rotineiras) 
     obs.: pontue apenas se as mudanças ocorreram agudamente, 
     isto é, em menos de um mês. 
 
C- SINAIS FÍSICOS 
 
9-  PERDA DO APETITE              a         0        1        2 
    (comendo menos que o usual) 
 
10-  PERDA DE PESO                           a          0         1       2 
      (pontue 2 se a perda for maior que 5 Kg em 1 mês) 
 
11-  FALTA DE ENERGIA              a          0          1       2 
       (fatigabilidade, incapaz de sustentar atividades) 
       obs.: pontue apenas se a mudança ocorreu agudamente, i. e., em menos de 1 mês 
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D- FUNÇÕES CÍCLICAS 
 
12-  VARIAÇÃO DIURNA DO HUMOR            a        0        1          2 
      (piora matinal dos sintomas) 
 
13-  DIFICULDADE EM INICIAR O SONO            a         0        1         2 
       (dorme mais tarde que o costumeiro) 
 
14-  DESPERTARES MÚLTIPLOS DURANTE O SONO          a        0        1         2 
 
15-  DESPERTAR PRECOCE PELA MANHÃ            a           0        1         2 
      (mais cedo do que usualmente o faz) 
 
E- DISTÚRBIO IDEATIVO 
 
16-  IDEAÇÃO SUICIDA             a           0        1         2 
      (sente que a vida não tem mais sentido, intenções suicidas 
        ou tentativa de suicídio) 
 
17-  AUTO-ESTIMA POBRE            a            0         1        2 
      (auto-culpa, auto-depreciação, sentimentos de impotência) 
 
18-  PESSIMISMO              a            0         1          2 
      (antecipa o pior) 
 
19-  DELÍRIOS CONGRUENTES COM O HUMOR         a             0         1         2 

      (delírios de pobreza, doença ou perda) 
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ANEXO L 

INVENTÁRIO SOBRE COPING – JALOWIEC 

Assinale com um (X) as questões que tem a ver com o que você faz quando tem que 
enfrentar um problema.  

1. ( ) preocupa-se com o problema 

2. ( ) tem esperança de que as coisas melhorem 

3. ( ) come ou fuma mais que o habitual 

4. ( ) refleti sobre diferentes modos de lidar com situação 

5. ( ) tenta convencer-se de que as coisas poderiam ser piores. 

6. ( ) exercita-se ou faz qualquer atividade física 

7. ( ) tenta “afastar” o problema por um tempo 

8. ( ) “enlouquece” e perde a energia 

9. ( ) espera o pior que pode acontecer 

10. ( ) tenta tirar o problema da mente e pensar em outra coisa. 

11. ( ) conversa sobre o problema com familiares ou com familiares ou com amigos. 

12. ( ) aceita a situação porque pouco pode ser feito 

13. ( ) tenta ver o problema objetivamente em todos os ângulos  

14. ( ) sonha com uma vida melhor  

15. ( ) conversa sobre o problema com profissionais tais como médico, enfermeira, 
professor, consultor. 

16. ( ) tenta manter a situação sob controle. 

17. ( ) reza ou põe a sua confiança em Deus. 

18. ( ) tenta sair da situação 

19. ( ) guarda seus sentimentos para si próprio 

20. ( ) culpa qualquer outra pessoa pelo problema 

21. ( ) espera para ver o que acontecerá  

22. ( ) deseja ficar só para refletir sobre as coisas 

23. ( ) resigna-se com a situação porque as coisas parecem sem esperança. 

24. ( ) descarrega seus tensões em alguém. 

25. ( ) tenta mudar a situação 

26. ( ) usa técnicas de relaxamento 

27. ( ) tenta descobrir mais sobre o problema 

28. ( ) dorme mais que o habitual 

29. ( ) tenta lidar com as coisas uma de cada vez. 

30. ( ) tenta manter a vida o mais normal possível e não deixa o problema interferir 

31. ( ) pensa sobre como lidou com outros problemas no passado 
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32. ( ) tenta não se preocupar-se porque tudo provavelmente terminará bem 

33. ( ) tenta resolver um compromisso 

34. ( ) toma um aperitivo para se sentir melhor 

35. ( ) deixa o tempo cuidar do problema 

36. ( ) tenta distrair-se fazendo algo que lhe dê prazer 

37. ( ) convence-se que é capaz de superar qualquer coisa, independente da 
dificuldade 

38. ( ) realiza um plano de ação. 

39. ( ) tenta manter o senso de humor 

40. ( ) adia para enfrentar o problema 

41. ( ) tenta manter os sentimentos sob controle 

42. ( ) conversa sobre o problema com pessoas que têm estado em situações 
similares 

43. ( ) elabora mentalmente o que deve ser feito 

44. ( ) tenta manter-se ocupado 

45. ( ) aprende algo novo para lidar com o problema 

46. ( ) faz algo impulsivo ou arriscado que não faria usualmente 

47. ( ) pensa sobre as boas coisas de sua vida 

48. ( ) tenta evitar ou ignorar o problema 

49. ( ) compara-se com outras pessoas que estão na mesma situação 

50. ( ) tenta pensar positivamente 

51. ( ) culpa-se por estar nessa situação 

52. ( ) prefere resolver coisas por si mesmo 

53. ( ) toma medicação para diminuir a tensão 

54. ( ) tenta ver o lado bom da situação 

55. ( ) tenta convencer-se de que o problema não é tão importante 

56. ( ) evita ficar com pessoas 

57. ( ) tenta aperfeiçoar-se de algum modo para lidar melhor com a situação 

58. ( ) deseja que o problema desapareça 

59. ( ) depende de outras pessoas para a obtenção de ajuda 

60. ( ) tenta convencer-se de que está apenas tendo má sorte.  


