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SANTOS, AT. Influência da resposta aguda de estresse no 
desempenho da memória de idosos saudáveis [Dissertação]. 
São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade São Paulo; 2012. 
 

RESUMO 

 

Vários estudos têm sugerido que o estresse pode ser um dos fatores 

relacionados com grande variabilidade cognitiva observada em 

idosos. Esta associação se explica porque o cortisol, principal classe 

de hormônios do estresse em humanos, apresenta alta afinidade por 

receptores específicos localizados no hipocampo, amígdala e região 

pré-frontal, estruturas associadas ao aprendizado e à memória. 

Concentrações cronicamente elevadas de cortisol estão associadas 

à atrofia hipocampal e baixo desempenho cognitivo. Entretanto, o 

efeito do estresse agudo no desempenho da memória ainda se 

encontra inconclusivo em idosos. Isto é particularmente relevante, 

uma vez que, idosos com comprometimento cognitivo patológico 

apresentam concentração elevada de cortisol, que por sua vez, está 

associada com rápida progressão da doença. Assim, o objetivo do 

estudo foi analisar a relação entre desempenho da memória e 

resposta neuroendócrina e cardiovascular de estresse em idosos 

saudáveis. Foram selecionados aleatoriamente 100 idosos 

alfabetizados, predominantemente do sexo feminino, sem prejuízo 

cognitivo e funcional, moradores da cidade de São Paulo. A resposta 

neuroendócrina de estresse foi avaliada a partir concentração de 

cortisol salivar enquanto que a reação cardiovascular a partir da 

pressão arterial e frequência cardíaca antes, durante e após a 

exposição do participante a um estressor psicossocial agudo (“Trier 

Social Stress Test” – TSST). O TSST envolve duas tarefas: falar em 

público e realizar cálculos aritméticos mentalmente diante de uma 

banca examinadora. O desempenho da memória foi avaliado 

mediante aplicação do teste Pares de Palavras (PP) 20 minutos 

antes do TSST para evocação imediata e aprendizado e 15 minutos 

após o fim do TSST para evocação tardia. Foi observado aumento 
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de 96% na concentração de cortisol 15 minutos após o TSST, bem 

como elevação da pressão arterial em relação à situação basal. 

Ademais, observamos redução significativa do escore do teste PP 

após o TSST e correlação negativa entre concentração de cortisol, 

evocação imediata e tardia dos PP. Os resultados revelam influência 

do estresse agudo no desempenho da memória, particularmente da 

evocação tardia, de idosos, destacando a vulnerabilidade destes 

indivíduos aos efeitos neurotóxicos do cortisol na memória e, 

consequentemente ao desenvolvimento de transtornos cognitivos.   

.   

PALAVRAS-CHAVE: estresse, memória, envelhecimento, eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal, cortisol, enfermagem 
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SANTOS, AT. Influence of acute stress response on memory 
performance of healthy elderly. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade São Paulo; 2012. 

 

ABSTRACT 

Several studies have suggested that stress may be a factor related to 

cognitive variability observed in the elderly. This association exists 

because cortisol, the main class of stress hormones in humans, has 

a high affinity to specific receptors located in the hippocampus, 

amygdala and prefrontal regions, structures associated with learning 

and memory. Chronically elevated cortisol concentrations are 

associated with hippocampal atrophy and low cognitive performance. 

However, the effect of acute stress on memory performance is still 

inconclusive in the elderly. This is particularly relevant, since elderly 

patients with pathological cognitive impairment present high cortisol 

level, which in turn is associated with rapid disease progression. The 

objective of the study was to analyze the relationship between 

memory performance and neuroendocrine as well as cardiovascular 

response stress in healthy elderly. One hundred elderly randomly 

selected, literate, predominantly female, with no cognitive impairment 

and functional, residents of the city of São Paulo were included. The 

neuroendocrine response to stress was evaluated using salivary 

cortisol while the cardiovascular reactivity was assessed through 

blood pressure and heart rate measured before, during and after 

exposure to a participant's acute psychosocial stressor ("Trier Social 

Stress Test" - TSST). The TSST involves two tasks: public speaking 

and performing mental arithmetic in front of an examining board. The 

memory performance was evaluated by the Pairs of Words test (PW) 

20 minutes before the TSST for immediate recall and learning and 15 

minutes after the end of TSST for delayed recall. It was observed an 

increase of 96% in the cortisol concentration 15 minutes after the 

TSST, as well as increased blood pressure compared to baseline. 

Furthermore, we observed significant reduction in the PP score after 



10 

 

TSST and negative correlation between cortisol concentration, 

immediate and delayed recall of PP. The results revealed influence 

of acute stress on memory performance, particularly to delayed 

recall, of older adults, highlighting the vulnerability of older adults to 

the neurotoxic effects of cortisol on memory and, therefore, to the 

development of cognitive disorders. 

   

KEYWORDS: stress, memory, aging, hypothalamic-pituitary-adrenal, 

cortisol, nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 REVELANDO O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Por muitos anos, o declínio das funções 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 

existe entre idosos comparados com adultos jovens (Rowe, 

Kahn,1987). Esta significativa variabilidade despertou o interesse de 

muitos pesquisadores em identificar fatores que pudessem explicar a 

diferença de desempenho cognitivo nestes indivíduos.  

A associação significativa entre declínio da memória e 

glicocorticóides, principal classe de hormônios periféricos do 

estresse, em idosos tem sugerido que o estresse possa ser um dos 

fatores responsáveis pela variabilidade interindividual observada no 

desempenho cognitivo durante o processo de envelhecimento 

(Lupien et al., 1998). Estas evidências se fundamentam no fato dos 

glicocorticóides (corticosterona em animais e cortisol em humanos) 

apresentarem alta afinidade por receptores específicos localizados 

no hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal, estruturas 

intrinsecamente associadas ao aprendizado e à memória (McEwen 

et al., 1999). 

Estudos em modelos animais revelaram que ratos de meia-

idade, expostos por longos períodos a concentrações elevadas de 

glicocorticóides desenvolviam comprometimento da memória 

(Landfield, Waymire, Lynch, 1978) e atrofia hipocampal (Landfield, 

Baskin, Pitler, 1981). Paralelamente, em situações de estresse 

agudo, observou-se que embora ratos idosos apresentem uma 

resposta adequada ao evento estressor, produzindo concentrações 

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

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), principal regulador 

neuroendócrino da reação de estresse, encontrava-se 
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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 (Sapolsky, Krey, 

McEwen, 1983). 

Corroborando estas evidências, em humanos, achados recentes 

têm demonstrado associação significativa entre exposição crônica a 

elevadas concentrações de cortisol e desempenho da memória 

declarativa em idosos. Mais especificamente, estes achados 

longitudinais demonstraram a existência de três subgrupos de idosos 

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” (Lupien et al., 1996). Entretanto, somente entre os 

idosos expostos a concentrações elevadas de cortisol ao longo dos 

anos foi observado pior desempenho nos testes de memória e 

tamanho hipocampal reduzido quando comparados com idosos 

cujas concentrações de cortisol eram baixas (Lupien et al., 1998).  

Em relação à exposição ao estresse agudo, a caracterização da 

resposta neuroendócrina ao estresse, bem como sua associação 

com desempenho cognitivo ainda se encontra inconclusiva em 

idosos. Alguns autores demonstraram que embora a reação 

neuroendócrina frente a um evento estressor seja semelhante entre 

adultos e idosos, este grupo apresentava concentrações totais de 

cortisol mais elevadas do que indivíduos jovens (Kudielka et al., 

2004). Outros revelaram que entre uma mesma amostra de idosos 

existe uma variabilidade significativa na reação de estresse agudo 

expressa na secreção de concentrações elevadas de cortisol após 

exposição a um evento estressor somente em uma parcela destes 

indivíduos e ausência de resposta expressiva em outros (Lupien et 

al., 1997). A associação entre concentrações elevadas de cortisol e 
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baixo desempenho cognitivo foi observada somente entre os idosos 

com resposta significativa ao evento estressor comparada com 

aqueles que não apresentaram resposta. Muitos fatores podem 

explicar a diversidade de observações obtidas com a investigação 

da resposta de estresse em idosos. Dentre eles, métodos 

conduzidos na avaliação, diferenças de gênero, idade, entre outros 

(Kudielka et al., 2004). 

Embora vários estudos tenham explorado os efeitos crônicos 

dos glicocorticóides na memória declarativa, a caracterização da 

reação aguda de estresse, bem como sua associação com o 

desempenho cognitivo tem sido pouco explorada em idosos. Neste 

sentido, a relevância deste estudo se revela na contribuição que 

poderá trazer para a compreensão dos fatores que influenciam o 

processo de envelhecimento, identificando, assim, grupos de idosos 

mais vulneráveis ao declínio cognitivo relacionado à idade. 

Resumidamente, este estudo poderá contribuir para a compreensão 

de como o estresse pode agir em funções cerebrais, prejudicando o 

desempenho cognitivo durante o envelhecimento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 

 O crescimento da população idosa no Brasil vem ocorrendo 

de forma bastante acelerada (Carvalho, Garcia, 2003). Segundo o 

ultimo censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), dos 190 milhões de brasileiros, 10% já se 

encontram com idade acima de 60 anos (IBGE, 2011). 

Essa transição demográfica tem ocorrido devido a mudanças 

culturais e melhora nas condições de saúde, tais como: redução da 

taxa de fecundidade, queda da mortalidade infantil, hábitos 

alimentares mais saudáveis e maior cuidado com o corpo 

(Kuchemann, 2012).  

Com o aumento da expectativa de vida tem sido observada 

maior incidência de doenças crônicas e neurodegenerativas, dentre 

elas as demências. Isso é particularmente preocupante, uma vez 

que nas demências ocorre comprometimento progressivo das 

funções cognitivas, da execução de atividades da vida diária, bem 

como da capacidade de reconhecimento de pessoas e lugares do 

cotidiano do idoso (Squire, Kandel, 2000).  

O processo de envelhecimento é acompanhado por várias 

mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais.  Limitações funcionais 

devido ao aparecimento ou ao agravamento de alterações cognitivas 

como dificuldades com a memória, são algumas das mudanças 

presenciadas nessa fase (Fortes, Neri, 2009). Estudos 

demonstraram que dentre as queixas relacionadas às funções 

cognitivas, a principal delas está relacionada à memória (Mattos et 

al., 2003; Craik et al., 2007). 

A percepção da perda de memória pode estar associada à 

depressão (Bolla et al., 1991; Grut et al., 1993),  traços da 

personalidade (Hanninen et al., 1994) e à ocorrência de demência 

(Commissaris, Ponds, Jolles, 1998). No entanto, não se pode 
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desconsiderar que as mudanças ocorridas durante o envelhecimento 

podem representar desafios a estes indivíduos e serem 

consideradas estressoras (Forte, Neri, 2009). De fato, percepção de 

ameaça ou desafio frente às mudanças decorrentes do 

envelhecimento podem desencadear respostas comportamentais e 

neuroendócrinas na tentativa de adaptação aos estressores 

cotidianos (Duarte, 2001). A exposição crônica ao estresse, mais 

especificamente aos hormônios do estresse, pode, por sua vez, 

desencadear alterações cognitivas, principalmente relacionadas à 

memória e prejudicar o bem-estar dos idosos (Lupien et al., 1998). 

Envelhecer, evitando o aparecimento de enfermidades, bem 

como de prejuízos relacionados à atividade funcional e cognitiva, 

constitui-se um dos grandes desafios que a população brasileira 

enfrentará nas próximas décadas (Prado et al., 2007).  

 Por este motivo, a investigação acerca do processo de 

envelhecimento, bem como das modificações cognitivas, 

decorrentes desse processo, particularmente da memória, têm 

estimulado o desenvolvimento de diversos estudos nas áreas sociais 

e da saúde (Dibo, 2004).  

 

2.2. MEMÓRIA  

 

 As funções cognitivas, como a memória e atenção, são 

imprescindíveis ao ser humano na formulação de estratégias 

adaptativas e de sobrevivência no meio em que vive, sendo 

constantemente requisitadas no cotidiano das pessoas (Yassuda, 

2002; Flavell, Miller P, Miller A, 1999). Por meio dela, o ser humano 

é capaz de aprender novas informações, relacionar-se com outros e 

resolver problemas do dia-a-dia (Dibo, 2004).  

A memória é definida como a aquisição, retenção e evocação 

de informações necessárias para elaboração de estratégias 

adequadas de ação para a adaptação do indivíduo ao seu ambiente 

(Izquierdo, 2002). A aquisição de novas informações faz parte de um 
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processo denominado aprendizado, enquanto o armazenamento e 

evocação dos conhecimentos compõem a memória (Izquierdo, 

2002). Embora as memórias possam ser referidas como se fossem 

notas armazenadas em um arquivo, esta certamente não é a forma 

pela qual as experiências vividas são acondicionadas no cérebro. Na 

realidade, o estabelecimento da memória depende de uma série de 

mecanismos fisiológicos e bioquímicos que alteram os circuitos 

neurais envolvidos na percepção, desempenho, pensamento e 

planejamento (Carlson, 1991).  

O processo de formação da memória ocorre em etapas. 

Inicialmente ocorre a aquisição da informação, que chega ao 

indivíduo por meio dos sentidos (audição, olfato, visão, gustação e 

tato). Essa informação é, então, processada pelos sistemas 

sensoriais e armazenada no sistema de memória de curto prazo. As 

informações vão sendo gradualmente consolidadas para serem, 

posteriormente, recuperadas. Esta recuperação se dá por meio da 

evocação, última etapa do processo de formação da memória 

(Tomaz, 1993).  

A memória que pode ser classificada quanto à duração (curto 

prazo – mantida por minutos; e longo prazo – meses até uma vida 

inteira) e quanto ao conteúdo (memória não declarativa e 

declarativa) (Kandel, Schwartz, Jessel, 2000).  

A memória não declarativa envolve aprendizado de 

habilidades e hábitos e, relaciona-se com experiências cognitivas e 

sensório-motoras, bem como com algumas formas de 

condicionamento associativo simples (Squire, 1992). É uma memória 

adquirida gradualmente e se aperfeiçoa com a prática (Morgado 

Bernal, 2005). O processamento da memória não declarativa 

envolve, fundamentalmente, estruturas do núcleo caudado e do 

cerebelo, contudo também são recrutados circuitos do lobo temporal 

(Lent, 2001). 
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Já a memória declarativa se refere às recordações 

conscientes de fatos e conhecimentos, bem como de eventos 

prévios de vida e experiências pessoais do indivíduo (Tomaz, Costa, 

2001). A memória declarativa pode ainda ser classificada em dois 

subtipos: a memória semântica, que se refere ao significado de 

palavras e conceitos, bem como aos conhecimentos adquiridos 

independentemente do contexto, como conhecimentos aritméticos, 

geográficos e históricos; e a memória episódica que representa fatos 

ou eventos vividos em um contexto espacial e temporal específico 

(Tomaz, Costa, 2001), admitindo a recepção e armazenamento de 

informações sobre episódios e acontecimentos fixados 

temporalmente com as suas relações espaciais e temporais (Tulving, 

1972; Lent, 2001).  

As principais estruturas envolvidas na formação da memória 

declarativa são o hipocampo e o córtex entorrinal, duas áreas 

intercomunicadas do lobo temporal. O hipocampo e o córtex 

entorrinal associados se comunicam com outras regiões do córtex, 

como córtex cingulado e o córtex parietal, e com os núcleos basal e 

lateral da amígdala, que também são moduladores da formação e 

evocação da memória (Izquierdo, 2002). 

Um dos mecanismos básicos envolvidos na formação da 

memória é a potenciação de longa duração (LTP). A LTP é um dos 

processos envolvidos no fortalecimento da conexão sináptica 

(Barnes, 1979). Outro substrato biológico envolvido na formação da 

memória é o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), 

molécula que aumenta a sobrevivência neuronal, aumenta o 

aprendizado e protege contra o declínio cognitivo (Cotman, 

Berchtold, 2002). Fatores que possam diminuir a disponibilidade de 

BDNF, como por exemplo, exposição crônica ao estresse, é 

prejudicial à sobrevivência dos neurônios. A diminuição produz um 

déficit na LTP, interferindo negativamente na consolidação da 

memória (Goncalves, Tomaz, Sangoi, 2006). 
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A idade também pode influenciar o desempenho da memória, 

basicamente em função de modificações estruturais decorrentes do 

envelhecimento cerebral, bem como da exposição ao longo da vida 

a fatores que podem prejudicar o processamento das informações.  

 

2.2.1. Memória e envelhecimento 

 

As funções cognitivas, em especial a memória, a atenção e as 

funções executivas, podem sofrer um declínio gradual durante o 

envelhecimento. Contudo, este não chega a interferir nas atividades 

de vida diária (Fichman, 2006). 

Em relação à memória, sabe-se que o declínio decorrente do 

processo de envelhecimento é mais acentuado na memória 

episódica do que o declínio que ocorre na memória semântica. Além 

disso, a memória explícita é mais sensível aos efeitos do 

envelhecimento do que a memória implícita (Yassuda, Lasca, Neri, 

2005). 

Alguns elementos, principalmente de natureza estrutural e 

molecular, têm se sugerido como fatores relacionados ao declínio 

cognitivo natural durante o envelhecimento. 

Estudos realizados em roedores e primatas relatam 

correlação positiva entre idade, perda da memória e o aparecimento 

de lesões com perda celular no hipocampo e no córtex entorrinal 

(Quevedo, Martins, Izquierdo, 2006).  

Estudos sugerem que o declínio cognitivo relacionado com a 

idade é mais provável de estar associado com alterações da 

conectividade sináptica do que a perda neuronal (Morrison, Baxter, 

2012). Algumas modificações cerebrais também podem ser citadas 

como, os giros se tornam mais estreitos, enquanto os sulcos se 

tornam mais largos e profundos, isto ocorre mais acentuadamente 

nos lobos frontal e temporal, especialmente no complexo amigdala-

hipocampal do lobo temporal (memória e aprendizado) e córtex pré-
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frontal (área motora), e menos intensa no occipital (Cançado, Horta, 

2002; GarbellinI, 2007). 

Diminuição na concentração de BDNF foi observada durante 

o envelhecimento (Lommatzsch et al., 2005; Ziegenhorn et al., 2007) 

e está associada tanto com volume hipocampal diminuído  como 

déficit de memória (Erickson et al., 2010).  

Além disso, a deposição de lipofuscina (pigmento formado 

pelo DNA ligado à proteína) e de peptídeo beta amilóide nas células 

nervosas, bem como o aparecimento de placas senis (placas 

extracelulares formadas por fragmentos da clivagem incorreta da 

proteína precursora do amilóide (APP): as proteínas beta-amilóides) 

(Cançado, Horta, 2002; GarbellinI, 2007),  alterações nos 

neurotransmissores, principalmente os dopaminérgico e colinérgico,  

a redução da atividade colinérgica está associado a uma discreta 

redução da atenção e da capacidade de aprendizado durante o 

envelhecimento. Estas são algumas das modificações estruturais 

durante o envelhecimento com potencial para explicar o declínio 

cognitivo natural observado nesta fase (Cançado, Horta, 2002). 

Além dos fatores anteriormente descritos, o estresse, mais 

especificamente os hormônios do estresse podem interferir no 

processamento da memória (Carlson, Sherwin, 1998).  

Evidências apontam para o envolvimento dos glicocorticóides 

na memória (Roozendaal, 2002; Macgaugh; Roozendaal, 2002) e na 

ocorrência de patologias neurodegenerativas, que prejudicam 

estruturas envolvidas no processamento da memória, em fases mais 

tardias da vida (Knierim, 2003). 
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2.3 ESTRESSE 

 

 O termo “estresse” tem sido amplamente utilizado no 

cotidiano das pessoas. Entretanto, reitera-se no senso comum o 

conceito de que o estresse é algo ruim, com efeitos deletérios à 

saúde humana e que deve ser banido. Cientificamente, sabe-se que 

o estresse é uma resposta fisiológica adaptativa e necessária à 

sobrevivência do indivíduo e ao enfrentamento dos desafios diários.  

Contudo, a exposição repetida e prolongada aos mediadores do 

estresse podem sobrecarregar os mecanismos fisiológicos 

adaptativos, aumentando a vulnerabilidade do indivíduo ao 

adoecimento (McEwen, Lasley, 2003).  

Historicamente, o estresse foi introduzido nas ciências da 

saúde em 1936 por Hans Selye, que o definiu como sendo um 

fenômeno inespecífico associado a um conjunto de sintomas 

produzidos por uma grande variedade de agentes nocivos 

(Selye,1936). Ao interpretar as repercussões fisiológicas do 

estresse, ele  as intitulou de “Síndrome Geral de Adaptação” (SGA), 

caracterizada como uma reação defensiva fisiológica do organismo 

em resposta a um estímulo aversivo (Selye, 1959).   

A despeito da inquestionável contribuição de Selye à 

compreensão do estresse, alguns pesquisadores discordavam de 

alguns pontos propostos no modelo de Selye, particularmente da 

inespecificidade dos determinantes das respostas de estresse. De 

fato, em seus experimentos, Selye expunha os animais somente a 

agentes físicos (radiação, estímulo doloroso, drogas, exercício 

intenso, extremos de temperatura), em detrimento de eventos 

psicológicos frequentemente presentes no cotidiano das pessoas. 

Isso reforçou a ideia de que o estresse seria uma resposta 

adaptativa a agentes nocivos ou aversivos, quando na verdade não 

era somente o fato do agente ser nocivo ou não, mas a interpretação 
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da situação pelo indivíduo que determinaria a intensidade da reação 

de estresse, ou seja, deveria haver um componente psicológico 

mediando esta reação. 

Em busca de uma resposta para isso, John Mason (1968) 

passou anos medindo os hormônios do estresse em humanos 

submetidos a profissões consideradas estressantes (controladores 

de tráfego aéreo e paraquedistas). Durante seus estudos, Mason 

descreveu três determinantes psicológicos, aos quais uma vez 

exposto qualquer indivíduo apresentaria uma resposta de estresse. 

Esses determinantes eram: novidade, imprevisibilidade e pouco 

senso de controle da situação.  Posteriormente, outros 

pesquisadores confirmaram o papel destes determinantes no 

desencadeamento da reação de estresse, acrescentando que 

situações que avaliem a auto identidade do indivíduo, ou seja, com 

componente social avaliativo também seriam capazes de 

desencadear a resposta de estresse (Dickerson, Kemeny, 2002).  

Paralelamente, Lazarus e Folkman (1984), destacaram que 

não é somente a característica da situação que determina a resposta 

do indivíduo a um estressor, mas a percepção dele sobre a situação. 

Assim, situações novas, imprevisíveis, ou com pouco controle ou 

composta por avaliação social são capazes de desencadear a 

reação de estresse, mas a intensidade dessa reação vai depender 

da avaliação cognitiva que o indivíduo faz acerca do potencial 

estressor dessas situações. Em outras palavras, a intensidade da 

reação de estresse é individual, ou seja, o que é estressante para 

uma pessoa, pode não ser estressante para outra pessoa.  

Assim, a percepção e avaliação do evento se constituem 

elemento diferencial na determinação da reação de estresse, pois, a 

depender da interpretação individual, o estressor assume desfechos 

distintos sobre a intensidade das reações adaptativas (Lazarus, 

1999). 

Neste contexto, destaca-se que cada indivíduo reage de 

forma diferenciada a um mesmo agente estressor e a que avaliação 
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cognitiva desempenha um papel importante na magnitude da reação 

do estresse.  

 

 

2.3.1.  Reação do estresse e os mediadores hormonais 

 

Diante de uma situação, a qual o indivíduo avalia como 

estressora, ocorre ativação do eixo HPA, no qual os neurônios do 

núcleo paraventricular do hipotálamo são estimulados a secretar o 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH). Esse hormônio age na 

hipófise anterior estimulando a liberação do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), que por sua vez, atua no córtex da 

glândula adrenal, levando à síntese e liberação de catecolaminas e 

glicocorticóides (cortisol em humanos e corticosterona em animais). 

Estes hormônios secretados em resposta ao estresse têm ação em 

órgãos alvos, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de 

energia e permitir que o organismo se adapte às exigências do 

ambiente, numa reação de luta ou fuga (McEwen, Lasley, 2003). 

Devido às suas propriedades lipossolúveis, os glicocorticoides 

atravessam a barreira hematoencefálica, interagem com receptores 

cerebrais específicos, levando à inibição do eixo HPA num sistema 

de retroalimentação negativa ou feedback negativo (Diorio, VIau, 

Meaney, 1993) 

 O feedback negativo do eixo HPA ocorre pela interação dos 

glicocorticóides com dois tipos de receptores: os receptores 

mineralocorticóides (MR) ou receptor Tipo I e os glicocorticóides 

(GR) ou receptor Tipo II. Esses receptores se diferenciam 

principalmente em função da sua afinidade e localização no cérebro. 

Os receptores MR se ligam aos glicocorticóides com uma afinidade 

cerca de 6-10 vezes maior que a dos receptores GR. Assim, durante 

o período noturno no qual as concentrações de glicocorticóides 

circulantes estão baixa, tem-se a ocupação de 90% dos receptores 

MR e apenas 10% dos GR. No entanto, no período da manhã, no 
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qual se tem concentrações elevadas de glicocorticóides ou durante 

situações estressantes, os receptores MR estão saturados, e há 

ocupação de cerca de 67-74% dos receptores GR (Lupien et al., 

2007; De kloet, Oitzl, Joels, 1999). Em relação à distribuição dos 

receptores no cérebro, o receptor MR está exclusivamente presente 

no sistema límbico, com uma distribuição preferencial no hipocampo, 

giro parahipocampal, córtex entorrinal e insula, contudo podem 

também ser encontrados no órgão subfornical. Os receptores GR 

além de estarem presentes em regiões subcorticais (núcleo 

paraventricular, o hipocampo e giro parahipocampal) distribuem-se 

também em estruturas corticais, especificamente no córtex préfrontal 

(Lupien et al., 2007; De kloet, Oitzl, Joels,  1999). 

 Diante da localização dos receptores de glicocorticóides em 

regiões diretamente relacionadas com a memória, vários estudos 

foram desenvolvidos com o objetivo de investigar a relação entre 

estresse e memória. 
 

 

 

2.3.2 Hormônios do estresse e Memória 

 

Vários autores têm demonstrado efeitos moduladores dos 

glicocorticóides na memória (Lupien,MCewen, 1997; De kloet, Oitzl, 

Joels, 1999; McEwen,Sapolsky, 1995). 

Estudos em ratos, demonstram que concentrações elevadas 

de corticosterona, bem como a exposição cumulativa de 

concentrações normais deste hormônio leva à atrofia hipocampal. 

De modo semelhante, ratos expostos diariamente ao estresse por 

imobilização desenvolveram atrofia dos dendritos apicais das células 

do hipocampo. Este mesmo efeito foi observado em ratos que 

receberam diariamente, por 21 dias, injeções de corticosterona 

(Sapolsky et al., 1986).  

Outros estudos, também desenvolvidos em modelos animais, 

demostraram  efeito facilitador dos glicocorticoides no desempenho 
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de memória (Micco, McEwen, 1980; Borrell et al., 1983, 1984; 

Roozendaal, 2000), corroborando a função adaptativa dos 

hormônios de estresse. Entretanto, alguns autores evidenciaram que 

o efeito (positivo ou negativo) dos glicocorticoides no desempenho 

da memória depende, fundamentalmente, da sua concentração 

circulante e, consequentemente da taxa de ocupação de seus 

receptores específicos. Efeitos positivos dos glicocorticóides na 

memória foram observados mediante saturação dos receptores MR 

(100%) e ocupação parcial dos receptores GR (50%) que se 

associaram a concentrações moderadamente elevadas de 

glicocorticoides (Diamond et al., 1992). No entanto, quando os níveis 

de glicocorticoides se encontram diminuídos (Dubrovsky et al.,1987) 

ou excessivamente elevados (Bennett et al., 1991), observa-se um 

prejuízo no desempenho da memória, ou seja, quando há baixa 

ocupação ou saturação dos receptores MR e GR (De Kloet, Oitzl, 

Joels, 1999). 

 Assim, o desempenho da memória pode ser modulado a 

depender das concentrações de cortisol circulante, em uma função 

sob a forma de uma curva em U invertido (Figura 1) (Lupien et al., 

2007).  
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Figura 1: Representação esquemática do desempenho da memória 

a depender das concentrações circulantes de glicocorticóides.  

 
Fonte: Lupien SJ, et al. The effects of stress and stress hormones on human cognition: im-
plications for the field of brain and cognition. Adaptada por SOUZA-TALARICO JN, 
2009 
 
 Em humanos, essa modulação foi testada a partir de um 

experimento, no qual as concentrações de cortisol foram 

farmacologicamente manipuladas. Concentrações baixas de cortisol 

foram obtidas com a administração de metirapona, um potente 

inibidor da síntese de glicocorticóides, enquanto que o 

restabelecimento das concentrações basais de cortisol foi alcançado 

com a infusão de hidrocortisona, um glicocorticóide sintético. O 

desempenho da memória dos participantes em cada uma dessas 

condições foi comparado em um dia no qual receberam placebo. Os 

resultados mostraram que quando comparado ao placebo, a 

diminuição da concentração de cortisol induzida pela metirapona 

comprometeu o desempenho da memória. Este comprometimento 

foi completamente revertido após a substituição com hidrocortisona 

(Lupien  et al., 2002). 

 De modo semelhante, a administração de hidrocortisona no 

período da manhã, ou seja, no momento em que ocorre o pico 
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circadiano, produz prejuízo da memória (Lupien, Gillin, Hauger, 

1999). Entretanto, nenhum efeito foi observado quando a 

hidrocortisona foi administrada à noite, período no qual as 

concentrações de cortisol estão diminuídas (Fehm-Wolfsdorf et 

al.,1993). 

Outro experimento farmacológico mostrou que a 

administração de doses elevadas de hidrocortisona antes da 

aquisição de uma lista de palavras, imediatamente após e antes da 

recuperação dessa lista esteve associada a prejuízo de desempenho 

significativo na recuperação das palavras, sugerindo assim efeitos 

específicos do cortisol na evocação tardia de informações 

aprendidas (Quervain et al.,2000). 

 Em conjunto, esses achados sustentam a relação entre 

estresse e desempenho da memória, destacando que tanto níveis 

baixos como elevados de glicocorticóides podem ser prejudiciais ao 

desempenho da memória. Entretanto, ainda se mantém uma lacuna 

a respeito do estresse no desempenho da memória durante o 

envelhecimento. 

  

2.3.4 Envelhecimento, Hormônios do estresse e memória  

 

Conforme descrito anteriormente situações novas, 

imprevisíveis ou incontroláveis (Mason, 1968), bem como situações 

que ameacem a auto-identidade de uma pessoa (Dickerson, 

Kemeny, 2002) são fatores capazes de desencadear uma resposta 

de estresse no organismo. As mudanças físicas, psíquicas ou 

sociais decorrentes do envelhecimento reúnem essas características 

de novidade, imprevisibilidade, falta de controle e avaliação social, 

expondo, portanto, os idosos prolongadamente ao estresse durante 

o envelhecimento e, consequentemente aos efeitos prejudiciais de 

sua exposição crônica. Neste sentido, é razoável acreditar que os 

idosos apresentem concentrações alteradas de cortisol 

(hipercortisolemia ou hipocortisolemia). 
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Mediante isso e sua estreita relação com a cognição, 

questiona-se se o estresse pode ser um dos fatores responsáveis 

pela variabilidade interindividual observada no desempenho 

cognitivo durante o processo de envelhecimento.  

Em relação a isso, não há um consenso na literatura. Enquanto 

alguns autores demostraram correlação entre idade e cortisol, com  

concentrações maiores de cortisol basal nos indivíduos mais velhos 

(Van Cauter, Leproult, Kupfer, 1996), outros evidenciaram 

concentrações menores (Sharma et al., 1989; Drafta et al., 1982). 

 Em ratos idosos, foi observado que em situações de estresse 

agudo, embora os animais apresentem uma resposta adequada ao 

evento estressor, produzindo concentrações de glicocorticóides 

semelhantes a de ratos jovens, a inibição do eixo HPA, encontrava-

se comprometida. Assim, mesmo após a retirada do estímulo 

estressor, os animais idosos continuavam secretando corticosterona, 

retardando por até 24 horas o restabelecimento de suas 

concentrações basais e expondo longamente o animal a 

concentrações elevadas de glicocorticóides (Sapolsky et al., 1983). 

Tem sido proposto que esta alteração na inibição do eixo HPA está 

relacionada principalmente às alterações ocorridas nos receptores 

neuronais de glicocorticóides reguladores do feedback negativo 

durante o envelhecimento. Mediante o comprometimento do 

feedback negativo, o eixo HPA permaneceria ativado, mantendo a 

secreção de glicocorticóides e, portanto, aumentando sua 

concentração periférica e no sistema nervoso central. 

Concentrações elevadas de glicocorticóides teriam efeitos tóxicos 

aos neurônios reguladores do feedback negativo (hipocampais e 

pré-frontais), prejudicando ainda mais a inibição do eixo HPA num 

ciclo vicioso (Sapolsky, Krey, McEwen, 1986). 

Corroborando estes achados, outro estudo em animais revelou 

que a exposição prolongada a concentrações elevadas de 

corticosterona durante o envelhecimento esteve associada a um 
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aumento na perda de neurônios do hipocampo, bem como déficit de 

memória (Landfield, Baskin, Pitler,1981).  

 Em humanos, evidências longitudinais revelaram a existência 

de três grupos em relação à concentração de cortisol basal: um 

grupo com aumento de cortisol ao longo dos anos e concentrações 

elevadas ao final do estudo; outro grupo com aumento ao longo do 

tempo e concentrações moderadas ao final do estudo e, por fim, o 

terceiro grupo com diminuição de cortisol ao longo do período de 

cinco anos, mas com concentrações moderadas de cortisol ao final 

do estudo. O grupo que teve um aumento ao longo do tempo e 

manteve concentrações elevadas no final do estudo apresentou pior 

desempenho cognitivo e menor volume hipocampal em comparação 

com aos demais grupos (Lupien  et al.,1996; Lupien et al.,1998). 

Esses mesmos autores verificaram que os indivíduos expostos ao 

longo dos anos a concentrações elevadas de cortisol apresentaram 

pior desempenho cognitivo e um volume hipocampal 14% menor do 

que os participantes com concentrações moderadas deste 

glicocorticóide (Lupien et al., 1998). Sustentando a hipótese de que 

a exposição crônica a concentrações elevadas de glicocorticóides 

pode ter efeitos neurotóxicos sobre o hipocampo, resultando em 

atrofia da estrutura (Sapolsky, Krey, McEwen, 1986). 

Mediante a heterogeneidade relacionada às concentrações de 

cortisol, alguns autores têm defendido a hipótese de que 

concentrações elevadas de glicocorticoides sob condições basais 

não sejam uma característica do envelhecimento normal, mas em 

vez disso sirvam como um marcador para a deterioração cognitiva e 

envelhecimento patológico (Lee et al., 2007). Em relação a isso, 

estudos anteriores evidenciaram que idosos com comprometimento 

cognitivo leve e doença de Alzheimer apresentaram concentrações 

maiores de cortisol associadas a pior desempenho cognitivo (Souza-

Talarico et al., 2011; Csernasky et al.,2006) 

 Além disso, é possível que as alterações decorrentes do 

envelhecimento não estejam relacionadas ao funcionamento basal 
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do eixo HPA, mas que exista alguma alteração na reatividade do 

eixo a um evento estressante. 

 Alguns estudos têm demonstrado hiper-reatividade do eixo 

HPA em resposta a um estressor psicossocial (tarefa de falar em 

público em um ambiente de laboratório), no qual idosos 

apresentaram concentrações mais elevadas de cortisol, do que 

adultos e crianças (Gotthardt, et al., 1995; Kudielka et al., 2004). 

Neste sentido, questiona-se se a resposta aguda de estresse 

pode influenciar o desempenho da memória durante o 

envelhecimento, sugerindo que idosos reativos aos estressores 

agudos podem apresentar pior desempenho da memória. 

Em relação a isso, poucos estudos têm sido desenvolvidos. 

Lupien (2007), evidenciou em uma amostra composta por 14 idosos 

saudáveis que os participantes expostos a um estressor laboratorial 

agudo (falar em público) apresentaram maior concentração de 

cortisol e pior desempenho na memória declarativa em comparação 

aos idosos não submetidos a condição estressante (Lupien et al., 

1997).   

Entretanto, até o limite da busca bibliográfica do presente 

estudo, não havia evidências conclusivas a respeito da influência do 

estresse agudo no desempenho da memória de idosos com 

características sociodemográficas tão heterogêneas, principalmente 

em relação à escolaridade, como a da população brasileira. Isto é 

particularmente importante dado os estressores presentes durante o 

envelhecimento e a queixa frequente que os idosos saudáveis têm 

em relação ao seu desempenho cognitivo. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1. GERAL 

 

Avaliar o efeito da resposta aguda de estresse no desempenho 

da memória de idosos saudáveis. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Analisar a resposta de estresse (neuroendócrina e 

cardiovascular) mediante exposição a estressor 

psicossocial agudo em idosos saudáveis; 

 

• Verificar a influência de características sociodemográficas 

(sexo e nível socioeconômico) na resposta aguda de 

estresse em idosos saudáveis; 

 

• Comparar desempenho da memória antes e após 

exposição ao estressor psicossocial agudo em idosos 

saudáveis;  

 

• Verificar associação entre concentração de cortisol e 

desempenho da memória. 
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4. HIPÓTESES  

 

 

• Idosos expostos a estresse psicossocial agudo apresentam 

elevações nas concentrações de cortisol, bem como elevação na 

pressão arterial e frequência cardíaca. 

 

 

• Existem diferenças nas respostas de estresse a depender do 

sexo e nível socioeconômico. 

 

 

• Existe associação negativa entre concentrações de cortisol e 

memória sendo concentrações maiores associadas a pior 

desempenho da memória. 
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5. MÉTODO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal prospectivo com abordagem 

quantitativa. 

 

5.2  CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi desenvolvido na cidade de São Paulo pelo 

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EE-USP) e a coleta de 

dados foi realizada no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital 

Universitário da USP (HU-USP). 

 

5.3  PROCEDIMENTO ÉTICO 

 

O projeto de pesquisa foi primeiramente submetido à análise do 

Comitê de Ética em Pesquisa da EE-USP e do Comitê de Ética e 

Pesquisa do HU-USP e somente após aprovação desses (Anexo A) 

e da assinatura do termo de consentimento informado (Anexo B) é 

que foi iniciada a coleta de dados. 

 

5.4 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

5.4.1 Amostra 

 

Foram incluídos no estudo 100 idosos de ambos os sexos, com 
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função cognitiva e funcional preservados, moradores da região 

metropolitana da cidade de São Paulo. Cabe esclarecer que, neste 

projeto, foram considerados idosos indivíduos com 60 anos ou mais 

de idade de acordo com os critérios definidos e normatizados pelo 

Estatuto do Idoso (Ministério da Saúde, 2003). 

O tamanho amostral estimado foi calculado para detectar 

associação entre as médias de resposta de cortisol e as médias em 

teste de memória em idosos baseado em estudo prévio que verificou 

o efeito da escolaridade na resposta ao estresse e na memória em 

idosos (Fiocco, Joober, Lupien, 2007).  

 

 

5.4.2 Critérios de inclusão 

 

Os indivíduos que preencheram todos os critérios de inclusão 

listados a seguir foram elegíveis para o estudo:  

1. Indivíduos de ambos os sexos, com mais de 60 anos; 

2. Alfabetizados, escolaridade ≥ 04 anos; 

3. Com função cognitiva e funcional preservados avaliados pelo 

desempenho no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein M, 

Folstein S, Mchugh, 1975; Bertolucci et al.,1994; Almeida OP, 1998) 

e no Informant Questionnaire of Cognitive Decline (IQCODE) (Jorm, 

Jacomb, 1989; Bustamante et al., 2003) A associação destes dois 

testes apresenta boa sensibilidade e especificidade para detecção 

de quadro demencial (Bustamante et al., 2003). Além disso, os 

indivíduos foram avaliados com relação à queixa subjetiva de 

memória a partir do Memory Assessment Complaint Questionnarie 

(MAC-Q) (Crook, Feher, Larabee,1992; Xavier et al.,1999; Argimon, 

Stein, 2005; Mattos et al., 2003; Trentini et al., 2009).  

4. Assinatura do termo de consentimento informado pelo 

participante ou seu familiar/representante legal. 
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Cabe esclarecer que os instrumentos MEEM, IQCODE e 

MAC-Q foram utilizados somente para detecção de alguma alteração 

cognitiva incompatível com a idade e escolaridade do participante, 

não tendo, neste estudo, o objetivo de caracterizar a cognição e 

funcionalidade dos idosos incluídos. 

 

 

5.4.3. Critérios de exclusão 

 

Indivíduos que preencheram pelo menos um dos seguintes 

critérios não foram incluídos: 

1. Diagnóstico de qualquer doença neurológica, 

neurodegenerativa e psiquiátrica; 

2. Uso de glicocorticóides nos últimos três meses; 

3. Uso de medicações psicoativas; 

4. Uso de beta bloqueadores; 

5. História de abuso de álcool ou de drogas no último ano ou 

previamente por longo período;  

6. Idosos analfabetos; 

7. Ocupação profissional que desenvolva habilidade de falar em 

público, como por exemplo, jornalista, ator, professor, 

pesquisador; 

8. Fumantes ou história prévia há menos de cinco anos. 

  

Os participantes foram aleatoriamente selecionados a partir do 

banco de dados eletrônico do Ambulatório de Clínica Médica do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), no 

qual os idosos faziam acompanhamento periódico para tratamento e 

controle de hipertensão arterial. Para a amostragem aleatória, foram 

considerados somente pacientes alfabetizados, com registro de 

atendimento no último ano (Janeiro de 2011 a Novembro de 2011) 

no ambulatório de clínica médica do HU-USP, sem passagem pela 

clínica psiquiátrica ou outra unidade que não a clínica médica. Além 
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disso, não foram considerados os idosos com registro de internação 

hospitalar nos últimos 06 meses. Mediante esses limites, obtivemos 

um banco com 1902 idosos, sendo sorteados 404 participantes para 

que fosse possível chegar ao tamanho amostral de 100 idosos. 

Destes 404, 115 não atenderam ao contato telefônico após duas 

tentativas ou o número não pertencia mais à pessoa, 124 não 

aceitaram participar do estudo, 46 não preencheram os critérios de 

inclusão, 10 apresentaram alteração no MEEM ou IQCODE e nove 

não compareceram na data agendada. 

 

5.5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Na intenção de atender aos objetivos propostos neste estudo, foi 

aplicado um questionário de caracterização sociodemográfica, bem 

como instrumentos de avaliação cognitiva e funcional, avaliação da 

resposta de estresse e avaliação de memória. Além disso, amostras 

de sangue e saliva foram coletadas para avaliar situação de saúde e 

resposta ao estresse.  

 

5.5.1. Questionário de caracterização sociodemográfica: (Anexo 

C): 

Composto por questões relativas à identificação pessoal, bem 

como classificação econômica de acordo com os critérios 

estabelecidos pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisas - Critérios de Classificação Econômica no Brasil 2008 – 

CCEB). Este instrumento, classifica economicamente o indivíduo de 

acordo com sua capacidade de compra, avaliando a quantidade de 

itens e serviços no domicilio como: televisão em cores, rádio, 

banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina de lavar, 

videocassete ou DVD, geladeira e freezer. Além disso, para a 

classificação econômica é considerado o grau de instrução do chefe 

de família. Após a somatória dos itens obtém-se a classificação nos 
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níveis : A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E, para cada nível  existe sua 

respectiva renda média familiar. 

 

5.5.2 Avaliação cognitiva e funcional 

 

• Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Anexo D)  

 

 Trata-se de um instrumento composto de sete categorias, 

com o objetivo de avaliar a função cognitiva (orientação espacial, e 

temporal, retenção de dados, cálculo, atenção, linguagem, repetição, 

compreensão, escrita e cópia de desenho). A pontuação do MEEM 

varia de 0 até 30 pontos. A pontuação de corte:  ≥ 28 para indivíduos 

com escolaridade maior que sete anos; ≥ 24 para escolaridade entre 

4 a 7 anos e ≥23 para os que estudaram entre um a três anos. Esse 

instrumento é de fácil aplicabilidade e administrado em até 10 

minutos.  

 

• Informant Questionnaire of Cognitive Decline (IQCODE) 

(Anexo E)  

 

Trata-se de um instrumento que avalia o declínio cognitivo a 

partir da percepção de um familiar ou pessoa próxima ao paciente. 

Composto por 26 questões, na qual é analisado o desempenho atual 

do paciente em algumas situações de atividades da vida diária 

comparado com o desempenho de 10 anos atrás.  As perguntas 

estão organizadas em uma escala Likert, com cinco opções: 1 – 

muito melhor; 2 – um pouco melhor; 3 – não houve mudança; 4 – um 

pouco pior; 5 – muito pior.  O resultado final é obtido pela soma dos 

itens, dividindo-os pelo total de itens da escala. O escore varia de 

um a cinco. O ponto de corte validado para a população brasileira é 

de 3,41(Bustamante et al., 2003). 
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• Memory Assessment Complaint Questionnarie (MAC-Q) 

(Anexo F)  

 

 Trata-se de um instrumento composto por seis questões 

relacionadas ao funcionamento da memória em atividades 

cotidianas, preenchido pelo próprio participante. O escore varia de 7 

a 35 pontos, quanto maior o escore, maior a intensidade de queixa 

em relação à memória. Pontuações ≥ 25 indicam comprometimento 

de memória associado à idade. 

 

 

5.5.3 Desempenho da Memória declarativa 

 

• Pares de Palavras (Anexo G):  

 

Composto por uma lista com 12 pares de palavras (06 pares 

moderadamente relacionadas e 06 não relacionadas) que é 

apresentada ao participante para evocação imediata, aprendizado e 

evocação tardia. Os pares de palavras foram apresentados em letras 

maiúsculas, na cor preta, com fundo cinza claro, tamanho 44, na 

fonte Arial, em tela de computador utilizando o programa de 

apresentação Power Point®. Inicialmente, o participante tinha que ler 

cada par de palavra em voz alta e, em seguida, mostrava-se uma 

palavra do par e era solicitado que o indivíduo falasse a palavra 

correspondente. Essa tarefa foi realizada em duas tentativas e os 

pares de palavras foram apresentados em ordens diferentes. O 

número de acertos, na primeira tentativa correspondia à evocação 

imediata e na segunda, o aprendizado. Após 15 ao término do teste 

de estresse, o participante tinha que falar novamente os pares 

(evocação tardia). Desta vez, sem apresentação prévia das palavras 

(Lezak, Howieson, Loring, 2004). Este teste de memória tem sido 
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extensamente utilizado nos estudos que abordam estresse e 

desempenho cognitivo e apresentam correlação significativa com 

concentrações de cortisol (Lupien et al., 1997;  Fiocco, Joober, 

Lupien, 2007). 

 
 

 

5.5.4 Avaliação da Resposta de Estresse 

 

• Cortisol em resposta a um estressor agudo: 

 

Visando verificar as concentrações de cortisol produzidas em 

resposta a um estressor agudo, os pacientes foram submetidos ao 

“Trier Social Stress Test” (TSST). Trata-se de um protocolo 

padronizado de avaliação de estresse psicossocial em laboratório, 

validado e internacionalmente estabelecido em estudos envolvendo 

reação ao estresse, sendo capaz de estimular a ativação do eixo 

HPA (Kirschbaum, Pirke, Hellhammer, 1993). Este teste analisa 

concentrações de cortisol em resposta a duas tarefas estressoras: 

falar em público e efetuar cálculos mentais, ambos em frente a uma 

banca de examinadores. Antes, durante e após o TSST foram 

coletas amostras de saliva para avaliação da concentração de 

cortisol. 

Inicialmente o participante foi orientado a elaborar em 10 

minutos, sob a forma de um rascunho, sua fala a respeito de um 

tópico previamente estabelecido (período de antecipação do 

estresse). Logo após, solicitou-se que o indivíduo iniciasse sua 

“apresentação” aos examinadores, na qual ele teria cinco minutos 

para falar sobre o tema estabelecido. Em seguida o participante foi 

direcionado à tarefa de cálculo mental em frente aos mesmos 

examinadores, sem saber, no entanto, que esta tarefa duraria mais 

cinco minutos. 
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 O agrupamento destas atividades em etapas, bem como as 

características das mesmas reproduz as quatro situações capazes 

de desencadear uma resposta ao estresse: novidade, 

imprevisibilidade, falta de controle da situação e ameaça à 

autoidentidade (neste caso, a intelectualidade), estimulando, assim o 

eixo HPA e, consequentemente, a liberação de cortisol (Kirschbaum, 

Pirke, Hellhammer, 1968; Dickerson, Kemeny, 2002).  

As amostras de saliva foram analisadas a partir da técnica 

imunoenzimática pelo Instituto Gênese de Análises Científicas para 

a determinação das concentrações de cortisol.   

 

• Escala de avaliação de depressão (Anexo H):  

 

Com o objetivo de excluir indivíduos com quadros 

depressivos, mas que não tinham diagnóstico médico de transtorno 

de depressão foi aplicada a Escala de Depressão Geriátrica (EDG) 

adaptada e validada para a população brasileira (Almeida O, 

Almeida A,1999), com bons índices de confiabilidade. A escala é 

composta de 15 itens relacionados à presença de humor deprimido, 

anedonia, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, distúrbios 

do apetite, lentificação, inquietação e sentimentos de inutilidade e 

ideias de suicídio. As questões apresentam apenas duas opções de 

resposta (sim = 1; não = 0) com escore variando entre 0 e 15 pontos, 

com note de corte  de 5/6 (não caso, caso).   

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  

Inicialmente, foi feito um levantamento dos participantes 

possivelmente elegíveis  em banco de dados disponível do 

ambulatório de Clínica Médica do HU-USP. Após o sorteio dos 

participantes, pelo programa Excel®, foi realizado o primeiro contato 

por telefone, no qual eram realizadas perguntas relacionadas aos 

critérios de inclusão e exclusão e esclarecimentos a respeito da 
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duração, etapas, objetivo e possibilidade de desistência a qualquer 

momento durante o desenvolvimento da pesquisa.  Posteriormente à 

aceitação do participante na pesquisa, o idoso era informado sobre a 

data e horário a comparecer ao centro de pesquisa para uma 

entrevista individual e orientados a manter jejum de 12 horas para a 

coleta de sangue. No primeiro dia, todos os participantes em 

potencial foram avaliados quanto ao desempenho cognitivo e 

funcional, sendo excluídos idosos que apresentassem desempenho 

cognitivo e funcional incompatível com a idade e escolaridade de 

acordo com os escores pré-estabelecidos no MEEM, MAC-Q e 

IQCODE e quanto à depressão (EDG).  

Posteriormente, aos elegíveis, foi apresentado o termo de 

consentimento livre e esclarecido, a partir do qual o indivíduo 

registrava sua opção por participar do estudo. Aos que concordaram 

em participar do estudo era realizada a coleta de amostras de 

sangue para investigação clínica laboratorial por profissionais 

treinados e capacitados. E a seguir foi aplicado o questionário de 

avaliação sociodemográfica. 

Além disso, o idoso foi informado sobre a data e horário para 

comparecer novamente ao centro de pesquisa para a segunda e 

última etapa do estudo. Eles foram orientados a não escovar os 

dentes, não fumar, não ingerir qualquer alimento ou bebida 30 

minutos antes desta segunda visita. Foi explicitado que esta etapa 

era necessária para a aplicação de um teste, no qual seria avaliada 

sua habilidade de linguagem e comunicação (TSST), sua memória 

(Pares de Palavras), bem como, para coleta de amostras de saliva. 

Somente ao final de todas as coletas é que o participante foi 

informado sobre o principal objetivo do teste: induzir estresse.  O 

TSST foi aplicado no período da tarde entre às 14 e 16 horas, no 

Centro de Pesquisa Clínica do HU-USP, local com o qual o 

participante já estava familiarizado. 

A segunda etapa do estudo ocorreu aproximadamente 05 dias 

após a primeira entrevista.  Ao chegar ao centro de pesquisa, o 
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paciente permanecia sentado em repouso, por 10 minutos, logo 

após era encaminhado para uma sala de atendimento onde foi 

colhida a 1ª amostra de saliva. Posteriormente, foi  aplicado o teste 

de pares de palavras, e subsequentemente o participante foi 

informado sobre o TSST e orientado a elaborar, em 10 minutos, uma 

apresentação sobre “aquecimento global” que seria apresentado a 

uma banca de examinadores especialistas em análise do 

comportamento. Após esses 10 minutos, o participante  colhia a 2ª 

amostra de saliva e em seguida o era encaminhado para outra sala 

o TSST. Nesta sala, havia dois examinadores vestidos com avental 

branco, sentados em frente a uma mesa de frente para o 

participante, uma filmadora com foco direcionado ao participante, um 

microfone em pedestal para apresentação do indivíduo e um 

cronômetro para controle do tempo do teste pelos examinadores. O 

TSST tinha duração de 10 minutos. Nos primeiros 05 minutos, o 

participante fazia sua apresentação e nos 05 minutos restantes era 

solicitado que ele elaborasse cálculos mentais (subtrair 17 de 2023 

até chegar no 0). Além das amostras de saliva imediatamente antes 

e após o TSST eram aferidos o pulso radial e a pressão arterial 

utilizando esfignomanômetro digital.  Amostras de saliva adicionais 

foram coletadas 15, 30, 45, 60 e 90 minutos após o TSST, 

totalizando 08 amostras de saliva ao longo de todo o experimento 

 (-20; 0; 10; 25; 40; 55; 70 e 100, respectivamente).  

A aplicação do teste Pares de Palavras aconteceu 20 minutos 

antes do TSST e sua evocação tardia ocorreu 15 minutos  após o 

término do teste. Durante o período pós TSST (90 minutos), o 

participante ficou em uma sala reservada para descanso, na qual foi 

oferecido material para entretenimento com leitura e espaço para 

repouso. Todo procedimento desta etapa está esquematizado na 

Figura 2. 
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5.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

As variáveis foram analisadas quanto à distribuição normal. As 

variáveis que não apresentaram distribuição normal foram 

transformadas na base logarítmica (cortisol e pares de palavras) 

antes de serem submetidas aos testes de hipótese. 

Inicialmente as variáveis foram analisadas do ponto de vista 

descritivo com médias, desvio-padrão e distribuição de frequência.  

 Para analisar a quantidade de cortisol secretada ao longo do 

teste foi calculada a área sob a curva (AUC). Este método de análise 

de cortisol já foi descrito e validado e se baseia na fragmentação da 

AUC em vários trapézios (Pruessner, 2003). Esta área corresponde 

às concentrações de cortisol obtidas nos diferentes tempos ao longo 

do experimento. Calcula-se assim a área de cada trapézio e a 

somatória destas áreas representa uma medida global de secreção 

de cortisol. 

Para as variáveis cortisol e escores do teste pares de 

palavras (evocação imediata, aprendizado e evocação tardia), 

utilizou-se ANOVA para medidas repetidas com correção de 

Greenhouse na ausência de esfericidade no padrão de distribuição 

das variáveis. As comparações múltiplas (post hoc) foram feitas com 

teste de Bonferroni. 

Para análise de efeito preditor foi utilizado modelo de 

Regressão Linear ou Multivariada com método stepwise.  

As variáveis escolaridade e idade foram utilizadas como 

covariáveis e retiradas do modelo na ausência de efeito significativo 

(p > 0,1). 

Os dados foram armazenados e analisados utilizando o 

programa estatístico SPSS versão 14.0, e o nível de significância 

adotado foi de 5%. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização sociodemográfica   

  

A amostra foi constituída por 100 idosos predominantemente 

do sexo feminino (n = 69, 69%), com idade média de 69,8 (DP ± 6,0) 

anos e escolaridade média de 8,4 (DP ± 4,4) anos de estudos. Além 

disso, os participantes apresentaram perfil adequado de 

desempenho cognitivo global e funcional de acordo com os escores 

do MEEM e IQCODE (Tabela 1).  

  

Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo escolaridade, idade, 
renda e escores do MEEM e IQCODE São Paulo, 2012. 

 N Mínimo Média Máximo DP 

Escolaridade* 100 4 8,4 20 4,4 

Idade* 100 60 69,8 88 6,0 

Renda (R$) 100 424 1817,0 4648 1134,6 

MEEM 100 24 27,9 30 2,3 

IQCODE 92 1,0 2,7 3,2 0,6 
*idade e escolaridade em anos 

 

 

 

A maioria dos participantes pertencia à classe econômica B 

de acordo com a classificação CCEB (n = 50, 50%) (Figura 3). 
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Figura 3 . Distribuição dos idosos segundo classe econômica. São 
Paulo, 2012.  

 
As barras representam erro padrão. 
 
 
 

6.2 Caracterização da Resposta aguda de estresse 

  

Para a caracterização da resposta aguda de estresse foram 

consideradas as concentrações de cortisol, bem como a reação 

cardiovascular (frequência cardíaca e pressão arterial) mediante 

estresse agudo (TSST). 

 

6.2.1 Concentração de cortisol ao estresse agudo. 

 

Observamos efeito do tempo na concentração de cortisol ao 

longo do evento estressor agudo (TSST) (F(2,202) = 27,7; p < 

0,001), sendo o pico de cortisol 25 minutos  (p < 0,001) após o início 

do TSST  (Figura 4).  
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Figura 4. Concentrações de cortisol antes e após exposição a evento 
estressor agudo (TSST). São Paulo, 2012.  
 

 
 
 * indica diferença significativa entre a condição basal e os tempos 10, 25, 40, 55, 
e 100 minutos após o início do TSST (p < 0,05). As barras representam erro 
padrão. ANOVA para medidas repetidas, comparações múltiplas com teste 
Bonferroni. 

 
 
 

A AUC total revelou secreção média de 21,14 µg/dL de 

cortisol ao longo do experimento, com média 8,0 µg/dL somente na 

reação aguda ao TSST (AUC reatividade),  representando um 

aumento de 96% na concentração de cortisol 25 minutos após o 

início do  TSST em relação à situação basal (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos idosos  segundo concentração total de 
cortisol ao longo do experimento (AUC total) e na reação aguda ao 
TSST (AUC reatividade). São Paulo, 2012. 

 

 

        
N 

Mínimo  Média Máximo  DP 

AUC total 100 2,8 21,1 92,8 15,1 

AUC  reatividade 100 0,52 8,0 30,7 5,4 
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6.2.1.1 Concentração de cortisol entre os sexos. 

 

A ANOVA para medidas repetidas mostrou efeito do sexo 

(masculino x feminino) na concentração média de cortisol ao longo 

do TSST (F(1,97) = 6,837; p = 0,010). Observamos que os idosos do 

sexo feminino apresentaram concentração de cortisol menor 20 

minutos antes do início TSST (p = 0,043); 10 minutos (p = 0,020), 25 

minutos (p = 0,005), 40 minutos (p = 0,005), 70 minutos (p = 0,011) e 

100 minutos (p = 0,023) após o início do TSST (Figura 5). 

 

 Figura 5. Concentração de cortisol ao longo do evento estressor 
agudo (TSST) de acordo com o sexo. São Paulo, 2012.  

 
 
* indicam diferença significativa entre os sexos (p < 0,05). As barras indicam erro 
padrão. ANOVA para medidas repetidas, comparações entre os sexos com teste 
T-Student. 
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6.2.1.2 Concentração de cortisol entre as classes econômicas 

 

Não foi observada interação (F(6,093) = 0,630; p=0,709) ou 

efeito (F(2,97) = 2,168; p=0,120) da classe econômica (A, B, C) na 

secreção do cortisol ao longo do TSST (Figura 6). 

 

Figura 6. Concentração de cortisol ao longo do evento estressor 
agudo (TSST) de acordo com a classe econômica. São Paulo, 2012.  

 
As barras representam erro padrão. ANOVA para medidas repetidas. 
 
 

6.2.2  Reação cardiovascular ao estresse agudo 

 

Com relação à reação cardiovascular foi observado aumento 

significativo da pressão arterial sistólica (PAS) (p<0,001) e pressão 

arterial diastólica (PAD) (p=0,002) após o TSST (Figura 7). Não 

houve diferença significativa entre a frequência cardíaca antes 

(Média = 76,4; DP ± 12,7) e após (Média = 76,1; DP ± 12,8; p = 

0,701) o TSST. 
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Figura 7. Pressão arterial sistólica (A) e pressão arterial diastólica 
(B) antes e após evento estressor agudo (TSST). São Paulo, 2012 

 

 
* indica diferença significativa antes e após o TSST (p < 0,05). As barras 
representam erro padrão. Teste T-Student Pareado. 
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6.2.2.1 Reação cardiovascular entre os sexos 

A ANOVA para medidas repetidas evidenciou interação 

significativa entre PAS (antes e após) e sexo (masculino x feminino) 

na concentração de cortisol ao longo do TSST (F(1,97) = 6,7; p = 

0,011). Os idosos do sexo masculino apresentaram maior PAS antes 

do TSST em comparação aos idosos do sexo feminino (p = 0,046) 

(Figura 8). Não houve interação (p = 0,735) ou efeito (p = 0,087) do 

sexo na pressão arterial diastólica. Igualmente, não houve interação 

(p = 0,512) ou efeito (p = 0,567) do sexo na frequência cardíaca. 
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Figura  8. Pressão arterial sistólica (A) e diastólica (B) antes e após 
evento estressor agudo (TSST) de acordo com o sexo. São Paulo, 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* indica diferença significativa entre os sexos antes e após o TSST (p < 0,05). As 
barras representam erro padrão. ANOVA para medidas repetidas, comparação 
entre os sexos com teste T-Student. 
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6.2.2.2 Reação cardiovascular entre as classes econômicas 

 

Não foi observado interação ou efeito da classe econômica 

(A, B, C) na PAS (p≥ 0,156) na PAD (p ≥ 0,141) e na frequência 

cardíaca (p ≥ 0,781) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Pressão arterial sistólica (A) e diastólica (B) e frequência 
cardíaca (C) antes e após evento estressor agudo (TSST) de acordo 
com a classe econômica. São Paulo, 2012.  
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       As barras representam erro padrão. ANOVA para medidas repetidas. 
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6.3 Desempenho da memória e estresse agudo 

 

 Observamos diferença significativa entre os escores do teste 

pares de palavras total (F(2,299) = 25,2; p < 0,001), relacionadas 

(F(2, 299) = 12,4; p < 0,001) e não relacionadas (F(2,299) = 20,8; p 

< 0,001) 20 minutos antes e 15 minutos após exposição ao TSST. 

Houve aumento dos escores na segunda tentativa de evocação das 

palavras (aprendizado) em relação à primeira tentativa (evocação 

imediata) tanto para o total de palavras, como para as palavras 

relacionadas e não relacionadas (p < 0,001). Em relação à evocação 

após o TSST (evocação tardia), observamos redução nos escores 

do total de palavras (p = 0,011), palavras relacionadas (p = 0,002) e 

não relacionadas (p = 0,004) em comparação com a evocação 

imediata (Figura 10). 

 

 
Figura 10.   Médias dos escores de evocação imediata, aprendizado 
e evocação tardia do teste Pares de Palavras. São Paulo, 2012. 

 
 
* indica diferença significativa entre evocação imediata  e aprendizado; ** indicam 
diferença significativa entre aprendizado x evocação tardia, bem como evocação 
imediata x evocação tardia. As barras representam erro padrão. ANOVA para 
medidas repetidas, comparações múltiplas com teste de Bonferroni. 
 
 
 



65 

 

6.3.1 Associação entre concentração de cortisol mediante 
estresse agudo e desempenho da memória  

 

 Buscando sustentar a diminuição no desempenho da memória 

(imediata, aprendizado e evocação tardia) pela exposição à 

concentrações elevadas de cortisol pós estresse agudo, foram 

verificadas correlações entre os escores do teste pares de palavras 

(total, relacionadas e não relacionadas) e as concentrações de 

cortisol nos respectivos tempos nos quais o teste de memória foi 

aplicado. Assim, analisou-se a correlação entre concentração de 

cortisol basal (20 minutos antes do início do TSST, momento em que 

o teste de memória foi aplicado) e a memória imediata e 

aprendizado dos pares de palavras. Além disso, analisou-se a 

correlação entre reatividade do cortisol ao teste de estresse agudo 

TSST (AUC entre os tempos 0 e 25 minutos após o início do TSST, 

momento em que a evocação tardia foi testada) e a evocação tardia 

dos pares de palavras. 

 Observou-se correlação negativa entre as concentrações de 

cortisol basal e os escores dos pares de palavras relacionadas na 

evocação imediata (r = -0,237; p = 0,017). Não foi observada 

associação entre cortisol e aprendizado dos pares de palavras. Além 

disso, foi observada correlação negativa entre a reatividade do 

cortisol ao estresse (AUC) e a evocação tardia dos pares de 

palavras relacionadas (r = -0,201; p = 0,031). 

Considerando a possível influência da escolaridade e da 

idade no desempenho cognitivo, modelos de regressão multivariada 

foram utilizados para analisar o efeito preditor do cortisol na 

memória.  

Para análise do efeito do cortisol na evocação imediata e 

tardia, utilizamos no modelo de regressão multivariada a 

concentração de cortisol basal, a escolaridade e a idade como 

variáveis independentes e desempenho da memória imediata e 

tardia, em cada modelo, como variáveis dependentes.  
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Assim, na evocação imediata dos pares de palavras 

relacionadas observamos efeito preditor somente do cortisol basal 

(F(1,98) = 5,8; p = 0,017). O cortisol na condição basal, ou seja, 

antes do TSST explicou 5,6% da variabilidade na evocação imediata 

das palavras relacionadas (β = - 0,237, R2 = 0,056). Igualmente só 

foi observado efeito preditor do cortisol na evocação tardia dos pares 

de palavras relacionadas, sendo que 4,5% da variabilidade neste 

desempenho ocorreu em função das concentrações de cortisol ao 

longo do TSST (β = -0,216, R2 = 0,045; F(1,98) = 4,8; p = 0,031), 

não havendo portanto influência da idade ou escolaridade no 

desempenho nos testes (Figura 11).  
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A 

 

B 

 

 

Figura 11. Correlação entre cortisol basal e evocação imediata dos 
PP (A) e entre reatividade do cortisol ao TSST e evocação tardia (B). 
São Paulo, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de correlação de Pearson. 
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7. DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados está organizada seguindo a 

apresentação dos dados, conforme segue: caracterização 

sociodemográfica, caracterização da resposta de estresse, bem 

como desempenho da memória e sua associação com estresse 

agudo. 

 

Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

Corroborando perfil demográfico da população brasileira, a 

amostra deste estudo foi constituída predominantemente por 

pessoas de sexo feminino. Segundo o censo demográfico de 2010 

(IBGE, 2011), atualmente 51% da população idosa brasileira 

pertence ao sexo feminino, sendo que na da cidade de São Paulo o 

percentual dessa população é de 52,7%.  (IBGE, 2011). O fato de 

termos obtido um percentual maior de idosos do sexo feminino do 

que o perfil apresentado possivelmente deva estar associado ao fato 

de que há maior inserção de mulheres idosas do que homens em 

atividades sociais (Strey et al.,1997).  

No tocante à renda e escolaridade, a amostra apresentou 

perfil semelhante ao da população da região sudeste, região mais 

socioeconomicamente desenvolvida do Brasil, na qual os habitantes 

apresentam atualmente 8,2 anos de estudos em média e renda 

média de R$1180,00(IBGE, 2011). 

 

Caracterização da resposta aguda de estresse 

 

 A reação de estresse se caracteriza pela resposta 

neuroendócrina com a produção dos hormônios liberador de 

corticotrofina (CRH), adrenocorticotrófico (ACTH) e cortisol e 

também pela resposta autonômica com a produção de 

catecolaminas que além de agirem em outros sistemas, agem na 
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atividade cardiovascular alterando a pressão arterial e frequência 

cardíaca (Lupien et al., 2007). Assim, mediante a percepção de 

ameaça ou desafio a dada situação tanto a reação neuroendócrina 

como autonômica do estresse são desencadeadas na tentativa de 

adaptação do indivíduo às demandas do evento estressor.  

 

Concentração de cortisol ao estresse agudo 

 

No tocante à reação de estresse agudo, os dados 

evidenciaram que o teste agudo de estresse desencadeou um 

aumento de quase 100% na secreção de cortisol nos idosos de 

ambos os sexos. Particularmente entre idosos, alguns autores 

relataram aumento de 91,5% nas concentrações de cortisol 

(Kudielka et al., 2004). Assim, corroborando a literatura, na qual a 

exposição ao teste de estresse está associada a um aumento de 

50% a 400% na concentração de cortisol, o presente achado 

sustenta a capacidade do teste em estimular o eixo HPA, reforçando 

seu uso como ferramenta padronizada para evocar respostas de 

estresse em crianças, jovens, adultos e idosos em ambientes de 

laboratório (Kudielka et al.,2004; Kirschbaum, Hellhammer, 1993; 

Dickerson, Kemeny, 2002; Kudielka, 2009).  

Corroborando uma das hipóteses do presente estudo em 

relação à diferença entre os sexos na resposta de estresse, foi 

observado que os idosos do sexo masculino apresentaram 

concentrações de cortisol maiores em relação ao sexo feminino. 

Este achado vai ao encontro à literatura que aponta haver diferenças 

relacionadas ao sexo na resposta neuroendócrina de estresse. 

Estudo anterior realizado com 75 idosos, com idade média de 67 

anos, evidenciou que os participantes do sexo masculino 

apresentaram concentrações de ACTH e cortisol mais altas que as 

idosas do sexo feminino após a indução do estresse com TSST 

(Kudielka, Kirschbaum, 2005). Estes mesmos autores, em outro 

estudo com 102 indivíduos saudáveis entre 9 e 76 anos, 



71 

 

demonstraram influência do sexo na concentração de cortisol 

somente entre os  idosos. Igualmente, os participantes do sexo 

masculino apresentaram cortisol mais elevado do que os idosos do 

sexo feminino. A influência do sexo não foi encontrada entre 

crianças e nem entre adultos (Kudielka et al.,2004). 

Uma das possíveis explicações para as diferenças nas  

respostas ao estresse entre homens e mulheres pode estar 

relacionada aos níveis de globulina de ligação aos corticosteróides 

(CBG) circulantes (Kudielka, Kirschbaum, 2005). Idosos do sexo 

masculino apresentam concentrações menores de CBG em 

comparação às idosas (Kudielka et al., 2004). Além disso, as 

concentrações de CBG se correlacionam negativamente com a 

concentração de cortisol, ou seja, quanto menor o nível de CBG 

maior a concentração de cortisol livre (Kusmta et al., 2007). Diante 

disto, a concentração maior de cortisol observada nos participantes 

do sexo masculino do presente estudo pode estar relacionada à 

menor concentração de CBG circulante, que parece ser 

fisiologicamente observada na população idosa masculina. Esta 

interpretação pode ser sustentada por achados de outro estudo, que 

observou que os idosos do sexo masculino com maior concentração 

de cortisol após estresse agudo apresentavam menores 

concentrações de CBG (Kudielka et al., 2004).  

Outra possível explicação para a diferença entre os sexos 

pode estar relacionada à diferença na percepção do estresse 

produzido pelo TSST nestes indivíduos. Em outras palavras, para os 

homens as tarefas presentes no TSST (falar em público e fazer 

cálculos aritméticos) podem ter sido mais desafiadoras do que para 

as mulheres. Fundamentando esta interpretação, alguns autores 

demonstraram que indivíduos do sexo masculino apresentaram 

aumento significativo de cortisol salivar após confronto com a 

realização de desafio (tarefas matemáticas e verbais), enquanto que 

as mulheres mostraram reatividade do cortisol ao estresse somente 

em tarefas compostas por rejeição social (Stroud, Salovey, Epel, 
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2002). Em estudos futuros, recomenda-se utilizar instrumentos de 

percepção de estresse antes e após o TSST, para que seja possível 

fundamentar mais precisamente que a influência do sexo na 

reatividade ao estresse pode ser modulada pela avaliação do 

indivíduo em relação ao potencial estressor do TSST.  

Outro fator sociodemográfico que pode influenciar a resposta 

de estresse é o nível socioeconômico. Alguns estudos 

demonstraram que indivíduos com baixo nível socioeconômico estão 

mais expostos a eventos estressantes como menos recursos 

materiais e sociais (Adler et al., 1994; Baum et al., 

1999; Pearlin et al., 2005). Esses estressores podem trazer 

consequências biológicas, tais como o aumento nas concentrações  

dos hormônios do estresse, resultante da ativação do eixo HPA e do 

sistema nervoso simpático (Cohen et al., 1995).  

Contrário à hipótese apresentada no presente estudo, não foi 

observada interação ou efeito da classe econômica na concentração 

de cortisol ao estresse agudo. A relação entre nível socioeconômico 

e concentração de cortisol ainda é bastante controversa. Alguns 

autores evidenciaram correlação positiva entre nível socioeconômico 

e cortisol avaliado em condições basais (sem indução de estresse) 

(Chen, Paterson, 2006). Outros observaram o contrário, 

concentrações mais altas de cortisol nas classes sociais menos 

favorecidas (Cohen, Doyle, Baum, 2006; Cohen et al., 2006). A 

diversidade nos elementos utilizados para analisar o nível 

socioeconômico (renda, escolaridade, auto-avaliação) pode 

contribuir para as diferenças entre os resultados. Além disso, estes 

achados foram obtidos com análise de cortisol basal, ou seja, sem 

indução aguda de estresse. Em relação a isso, existem poucos 

estudos disponíveis na literatura e a mesma inconsistência 

permanece. Alguns autores observaram que participantes do sexo 

masculino com baixo nível socioeconômico apresentaram baixa 

concentração de cortisol mediante teste de estresse físico (baixa 

temperatura) e psicológico (cálculos aritméticos) (Kristenson et al., 
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1998). Outro estudo, que avaliou a escolaridade como indicador 

indireto de nível socioeconômico, observou que os idosos com 

escolaridade maior apresentaram concentrações maiores de cortisol 

ao longo do TSST do que idosos com baixa escolaridade. 

Entretanto, foi o grupo com menos anos de estudo que apresentou 

maior reatividade ao teste de estresse agudo (Fiocco, Joober, 

Lupien, 2007). Outros estudos, com diferentes modelos de avaliação 

de estresse agudo, não observaram relação entre nível 

socioeconômico e cortisol (Adler et al., 2000; Kapuku et al., 2002; 

Steptoe et al., 2005). A divergência entre estes achados e os obtidos 

no presente estudo pode estar relacionada às características da 

população idosa brasileira, que apresenta heterogeneidade tanto no 

que diz respeito ao nível socioeconômico quanto à escolaridade. 

Particularmente, a baixa escolaridade do estudo de Fiocco et 

al.,(2007) (entre 11 e 13 anos estudo) representaria o grupo de alta 

escolaridade da presente amostra. Neste sentido, parece que a 

reatividade ao estresse agudo, neste estudo, foi semelhante 

independentemente do nível socioeconômico ao qual o idoso 

pertence. A inclusão de outros elementos que avaliem o nível 

socioeconômico, como por exemplo a auto-percepção do indivíduo 

em relação a sua posição social pode produzir resultados diferentes 

e mais precisos em relação à associação entre reação de estresse e 

nível socioeconômico. 

 

  

Reação cardiovascular ao estresse agudo 

 

A reatividade cardiovascular reflete as alterações fisiológicas, 

especialmente aumento da pressão arterial e frequência cardíaca de 

um estado de repouso ou de referência frente a algum tipo de 

desafio psicológico ou físico, ou estressor (Manuck  et al., 1989). 

Indivíduos que apresentam respostas cardiovasculares exageradas 

a estas condições estressantes podem ser mais propensos ao 
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desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a hipertensão 

ou doença cardíaca coronariana do que aqueles que apresentam 

respostas relativamente menores (Manuck et al., 1992) 

No presente estudo observamos aumento da pressão arterial 

após indução de estresse por meio do TSST. Em resposta a um 

evento estressor, além da secreção aguda de glicocorticóides, o 

sistema nervoso autônomo também é ativado estimulando a 

liberação de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), que por 

sua vez agem em órgaos alvos produzindo, dentre várias respostas, 

reação cardiovascular com aumento da frequência cardíaca, da 

força de contração do coração, da pressão arterial e a redistribuição 

do sangue aos músculos (Guyton, Hall, 2006; Kudielka et al., 1998). 

Toda essa reação ocorre como resposta adaptativa do organismo ao 

enfrentamento das demandas externas ou internas. Assim, pode-se 

inferir que o aumento da pressão arterial observada no presente 

estudo foi decorrente da estimulação do sistema nervoso autônomo 

em resposta à percepção de desafio ou ameaça ocasionada pelo 

TSST. Curiosamente, não observamos diferença significativa na 

frequência cardíaca após o teste.  Corroborando o presente estudo, 

Kudielka e cols. verificaram diferenças na frequência cardíaca entre 

crianças e adultos após estresse agudo, porém não houve diferença 

ao longo do TSST nos idosos (Kudielka et al., 2004).  

De modo semelhante à resposta de cortisol ao estresse 

agudo, observamos que a reação cardiovascular foi diferente entre 

os sexos. Os idosos do sexo masculino apresentaram PAS maior  

antes do estressor agudo em comparação aos idosos do sexo 

feminino. Entretanto, ambos os sexos apresentaram PAS 

semelhante após o TSST. Cabe destacar que a PAS foi verificada 

imediatamente antes do TSST, mas 10 minutos após o participante 

ser informado sobre o conteúdo do teste. Neste sentido, podemos 

inferir que embora idosos de ambos os sexos apresentem PAS 

semelhantes após indução de estresse, a antecipação do estresse é 

mais intensa no sexo masculino do que no sexo feminino, 
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sustentando novamente que a percepção do potencial estressor do 

TSST pode ser diferente entre idosos do sexo masculino e feminino. 

Fundamentando esta interpretação, outros autores evidenciaram que 

a resposta cardiovascular ao estresse é dependente do sexo. 

Homens apresentam pressão arterial maior na resposta ao estresse 

do que as mulheres (Stoney, Davis, Matthews, 1988; Matthews KA, 

Stoney, 1988; Allen et al., 1993). Folkow (1982), descreveu que a 

pressão arterial elevada poderia levar a hipertensão sustentada por 

espessamento sucessivo das paredes das artérias e estreitamento 

dos vasos sanguíneos, aumentando assim a resistência periférica no 

sistema cardiovascular. 

Assim, os achados do presente estudo alertam para a 

vulnerabilidade à qual os idosos, especialmente os do sexo 

masculino, estão expostos mediante situações cotidianas de 

estresse. 

Em relação à  influência do  nível socioeconômico na reação 

cardiovascular, não foi observado efeito ou interação da classe 

econômica na pressão arterial ou frequência cardíaca. Alguns 

estudos epidemiológicos têm demonstrado associação entre baixo 

nível socioeconômico e risco aumentado para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (Carroll et al., 1996; Gump, Matthews, 

Räikkönen, 1999; Lynch et al., 1998). Uma das explicações para isso 

é a de que indivíduos de classe social menos favorecida estão mais 

expostos a um ambiente estressor persistente do que pessoas de 

classes sociais mais altas (Jackson, Williams, 2006). Entretanto, 

pouco se sabe a respeito da reatividade cardiovascular nas 

diferentes classes sociais (Allen, Coast, 2000). Gump et al., (1999) 

usando um modelo de equações estruturais para examinar a relação 

entre  nível socioeconômico e reatividade cardiovascular, observou 

maior reatividade em negros de menor nível socioeconômico e 

moradores de regiões menos favorecidas. Enquanto que entre os 

brancos o nível socioeconômico da família foi negativamente 

relacionado à reatividade cardiovascular. Outro estudo evidenciou 
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que o aumento da PAS durante uma tarefa de estresse mental foi 

associada na categoria ocupacional de maior posição hierárquica 

(Carroll et al., 1997), sugerindo que não somente a detenção ou não 

de recursos materiais pode influenciar a reatividade ao estresse, 

mas também as relações sociais estabelecidas entre as classes 

sociais .  

Diante de todo o exposto em relação à resposta 

neuroendócrina e autonômica do estresse, os resultados deste 

estudo evidenciaram a capacidade do teste TSST em produzir 

reação significativa de estresse em uma amostra de idosos 

brasileiros corroborando dados da literatura. Entretanto, a 

reatividade ao estresse, tanto neuroendócrina como autonômica, é 

maior nos idosos do sexo masculino em comparação aos do sexo 

feminino possivelmente em função de fatores fisiológicos do 

processo de envelhecimento e também por diferenças na percepção 

de ameaça que o teste pode ter produzido entre os idosos e as 

idosas da presente amostra. Além disso, a reatividade ao estresse 

parece não ser modulada pelo nível socioeconômico dos 

participantes, tanto idosos de classes mais altas como os de classe 

menos favorecida apresentaram reação aguda de estresse 

semelhante.  

 

  

 

Associação entre concentração de cortisol mediante estresse agudo 

e desempenho da memória 

 

Corroborando a principal hipótese deste estudo, foi observado 

redução no desempenho da memória declarativa após indução de 

reação ao estresse pelo TSST nos idosos. Além disso, observamos 

que tanto na condição basal, como após a exposição ao estresse 

agudo, quanto maior a concentração de cortisol, pior o desempenho 

da memória, independentemente da idade ou da escolaridade do 
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indivíduo. Esses dados são consistentes com estudo prévio 

realizado com idosos saudáveis, no qual foi observado pior 

desempenho da memória declarativa após a indução do estresse em 

comparação ao grupo não submetido à condição estressante 

(Lupien et al., 1997). Outro estudo também revelou que o aumento 

do cortisol induzido pelo estresse foi negativamente correlacionado 

com o desempenho da memória após exposição ao estressor 

(Kirschbaum et al., 1996). Particularmente, os indivíduos que 

reagiram com um maior aumento de cortisol tiveram desempenho 

pior na tarefa de memória em relação aqueles indivíduos que 

apresentaram menor resposta do cortisol à indução de estresse 

(Kirschbaum  et al., 1996).  

A associação entre maiores concentrações de cortisol e pior 

desempenho da memória pode ser explicada pelo papel modulador 

dos glicocorticóides na memória. Essa modulação, apresentada sob 

a forma de uma função em “U” invertido, tem sido explicada pela 

taxa de ocupação dos receptores de glicocorticóides, conhecidos 

como mineralocorticoides (MR), encontrados principalmente no 

hipocampo, e os receptores glicocorticóides (GR), distribuídos em 

ambos córtex pré-frontal e no hipocampo (Lupien, Mcewen,  1997; 

De Kloet, Oltzl, Joels,  1999, Diamond et al., 1992). Assim, quando 

receptores MR (maior afinidade por glicocorticóides) estão saturados 

e os GR (menor afinidade) parcialmente ocupados, observa-se 

melhor desempenho da memória. Já quando tanto os MR e GR 

possuem baixa taxa de ocupação ou estão saturados, tem-se um 

pior desempenho da memória (De Kloet, Oltzl, Joels, 1999). Assim, 

podemos inferir que o aumento na concentração de cortisol 

circulante induzido pelo TSST mobilizou a saturação dos receptores 

MR e GR, produzindo pior desempenho da memória em relação à 

condição basal, na qual haveria somente ocupação total dos 

receptores MR e parcial dos receptores GR. 

Os achados do presente estudo nos faz refletir a respeito dos 

efeitos que a exposição prolongada ao cortisol, estimulada por 
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estressores do cotidiano, pode produzir na população idosa, que 

frequentemente se queixa de seu desempenho mnemônico. Estudos 

em modelos animais revelaram que ratos de meia-idade, expostos 

por longos períodos a elevadas concentrações de glicocorticóides 

desenvolvem comprometimento da memória e atrofia hipocampal 

(McEwen et al., 1999; Landfield, Waymire, Lynch, 1978), reforçando 

o efeito prejudicial do estresse ao hipocampo e, consequentemente 

à cognição. Em relação a isso, alguns autores evidenciaram 

associação significativa entre concentrações elevadas de cortisol e 

pior desempenho da memória em idosos com comprometimento 

cognitivo leve, considerado um estágio intermediário entre a 

condição normal de funcionamento cognitivo e a instalação de um 

quadro demencial (Souza Talarico et al., 2010). Além disso, esses 

autores evidenciaram que o estresse decorrente da percepção em 

se sentir esquecido está relacionado com maior concentração de 

cortisol e enfrentamento emocional menos efetivo em idosos com 

comprometimento cognitivo leve (Souza Talarico et al., 2009).  

Assim, diante dos resultados do presente estudo, questiona-se se a 

exposição ao estresse, mais especificamente a concentrações 

alteradas de cortisol ao longo do processo de envelhecimento não 

influenciaria o desenvolvimento de alterações cognitivas patológicas.  

Cabe ressaltar que na análise dos efeitos prejudiciais da 

exposição prolongada ao cortisol devem ser considerados fatores 

protetores individuais tanto de natureza biológica (hormônios e 

fatores genéticos), como fatores psicológicos (recursos de 

enfrentamento e características relacionadas à personalidade).  

 Dentre os fatores psicológicos, a resiliência tem sido 

associada à capacidade do indivíduo perceber eventos estressantes 

de forma menos ameaçadora, promovendo estratégias de 

enfrentamento adaptativas. Além da resiliência a reavaliação 

cognitiva, bem como a competência social e o apoio social têm sido 

associado a um maior bem-estar e uma maior capacidade de lidar 
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com situações estressantes (Southwick, Vythilingam, Charney, 

2005). 

 Evidências  em animais e em humanos têm apontado uma 

forte associação entre maior resiliência, ativação mais rápida 

da resposta ao estresse e sua inibição eficiente (De kloet ER, 2005). 

Vários fatores biológicos como hormônios, 

neurotransmissores e neuropeptídeos estão envolvidos na resposta 

aguda psicobiológica ao estresse. Diferenças na função, equilíbrio e 

interação destes fatores parecem contribuir para a variabilidade 

inter-individual na resiliência ao estresse  (Feder, Nestler, Charney, 

2009). Concentrações maiores de dehidroepiandrosterona (DHEA) 

foram associadas com melhora dos sintomas de estresse pós-

traumático em uma amostra de indivíduos do sexo masculino. O 

efeito protetor do DHEA parece estar relacionado ao seus efeitos 

centrais no cérebro, particularmente sobre o ácido gama-

aminobutírico (GABA),  que  também desempenha um papel na 

capacidade de  resiliência do indivíduo (Morgan et al., 2004, 

Dubrovsky, 2005). O neuropeptídeo Y (NPY) também está associado 

com a capacidade de resiliência do indivíduo. Esta associação 

parece estar relacionada à interação deste neuropeptídeo  envolvido 

em processos mentais, como a memória, aprendizado, com o eixo 

HPA e com a produção de serotonina (Feder, Nestler, Charney, 

2009; Eaton,  Sallee, Sah, 2007; Gutman  et al., 2008). 

 Neste sentido, em estudos futuros devem ser considerados os 

fatores protetores na relação entre estresse e prejuízo da memória, 

para que seja possível compreender porque nem todos os idosos 

expostos a fatores estressantes apresentam prejuízos cognitivos. 
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Limitações do Estudo 

 

Embora no presente estudo tenha sido observado aspectos 

interessantes em relação à reação aguda de estresse em idosos 

saudáveis, bem como sua relação com pior desempenho da 

memória algumas associações observadas apresentaram 

intensidade fraca, sugerindo que algumas limitações precisam ser 

consideradas na interpretação dos dados. Primeiramente, para que 

seja possível compreender os fatores que explicam as diferenças 

entre os sexos, seria necessário ter analisado fatores biológicos, 

como a concentração de CBG, além de elementos psicossociais 

como a percepção do caráter estressor do TSST.  Em relação à 

ausência de influência do nível socioeconômico, possivelmente a 

incorporação de outros elementos que o avaliem, como auto 

percepção da posição social ocupada, pode revelar resultados 

adicionais em relação à influência desta variável na resposta de 

estresse e, consequentemente na análise da vulnerabilidade dos 

idosos aos efeitos estressores cotidianos. Ademais, foi utilizado 

somente um teste de memória composto por tarefas fáceis e difíceis 

(palavras relacionadas e não relacionadas) para avaliar o 

desempenho da memória. Talvez um teste mais homogêneo em 

relação ao grau de dificuldade e, que, portanto, não sofra influência 

da escolaridade possa trazer resultados adicionais importantes. 

Finalmente, embora a amostra tenha sido obtida por técnica de 

amostragem aleatória, obtivemos uma variabilidade relevante em 

relação à idade e escolaridade dos participantes, fatores que mesmo 

controlados neste estudo, podem ter influenciado a resposta aguda 

de estresse, bem como sua influência na memória. Amostras 

randomizadas e pareadas de acordo com as variáveis 

sociodemográficas podem produzir resultados diferentes em relação 

aos efeitos do estresse na cognição de idosos saudáveis.   
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Confirmando a hipótese de influência do cortisol no 

desempenho da memória declarativa de idosos saudáveis, 

observou-se que após a indução da resposta de estresse houve uma 

redução no desempenho da memória. Além disso, quanto maior as 

concentrações de cortisol pior o desempenho da memória, sendo o 

cortisol fator preditor do desempenho da memória.  

Especificamente, observamos ainda que embora o teste de 

estresse psicossocial agudo seja capaz de desencadear reação 

neuroendócrina e cardiovascular de estresse em idosos saudáveis, 

existe influência do sexo, e não do nível socioeconômico, tanto nas 

concentrações de cortisol como na pressão arterial, sugerindo que 

fatores biológicos e psicológicos possam explicar essas diferenças.  

Em conjunto, estes achados alertam para o grau de 

vulnerabilidade ao desenvolvimento de alterações cognitivas 

patológicas, ao qual a população idosa pode estar exposta, em 

função dos estressores cotidianos enfrentados muitas vezes com 

inadequado suporte emocional e social.   
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ANEXO A 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Análise da associação entre respostas aguda de estresse, percepção subjetiva 
de estresse e desempenho da memória em idosos saudáveis. 

 
Prezado senhor (a): 

O Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo (EE-USP), está desenvolvendo um estudo 
transversal sob a coordenação da Profa. Dra. Juliana Nery de Souza Talarico com o 
objetivo de verificar se o estresse pode alterar a memória de idosos residentes na 
região metropolitana de São Paulo. Para isso vimos pedir sua autorização para 
incluí-lo no grupo de estudo, solicitando que responda a alguns questionários e 
testes para avaliar sua memória e estresse, bem como coleta de sangue e saliva para 
avaliar seu estado de saúde e resposta de estresse.  

Inicialmente, será agendada coleta de sangue, em seu domicílio, por punção 
periférica da veia de seu antebraço para análise de seu estado geral de saúde. Estas 
amostras de sangue servirão para avaliar a quantidade de células vermelhas, açúcar, 
colesterol, e hormônios da tireóide em seu sangue. Estes exames serão realizados 
pelo laboratório do HU com profissionais capacitados e treinados para a coleta em 
seu domicílio. 

Posteriormente, o Sr(a) virá ao ambulatório do HU-USP para aplicação de um 
teste de avaliação de sua habilidade de linguagem e comunicação, bem como para 
avaliar sua memória e estresse subjetivo, sendo necessária coletas de saliva para 
analisar a dosagem de cortisol em seu corpo, um hormônio relacionado ao estresse. 
Para coletar a saliva será necessário que o Sr(a) mastigue um pedaço de algodão 
por aproximadamente 03 minutos.  

Esclarecemos que a data e horário para realização de todos os procedimentos 
mencionados serão previamente agendados de acordo com sua disponibilidade e 
conveniência. 

Embora os procedimentos de coleta de sangue e saliva representem risco 
mínimo à sua saúde e bem-estar, ressaltamos que caso surja algum desconforto ao 
longo de sua participação no estudo o sr(a) poderá retirar seu consentimento de 
participação a qualquer momento sem que haja prejuízo ao sr(a).  

Esclarecemos que não há benefício direto ao participante do estudo, uma vez 
que se trata de um estudo exploratório testando a hipótese de que o estresse pode 
prejudicar o desempenho da memória. Assim, somente ao final do estudo 
poderemos concluir se o estresse pode ou não prejudicar sua memória. Entretanto, 
a partir desta avaliação poderá ser informado sobre como está seu desempenho da 
memória, bem como se encontram sua saúde em relação aos exames de sangue e 
saliva realizados.  

Ademais, garantimos ao senhor acesso, em qualquer etapa do estudo, aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais 
dúvidas. O principal investigador é a Dra. Juliana Nery de Souza Talarico que pode 
ser encontrada na Av. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, n. 419, telefone (11) 3061 
7544. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 



100 

 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da EE-USP (CEP- EEUSP) no 
mesmo endereço mencionado anteriormente, e-mail: edipesq@usp.br.  
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição. Além disso, todas as informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 
paciente.  

O Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da 
pesquisa que sejam de conhecimento dos pesquisadores. Ressaltamos que não 
haverá despesas pessoais para o sr(a) em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames, consultas, despesas com transporte ou refeição nos dias em que o senhor 
tiver de comparecer ao ambulatório para o estudo. Também não haverá 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos 
neste estudo, com nexo causal comprovado, o sr(a) tem direito a tratamento médico 
na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. Ademais, o 
pesquisador responsável se compromete a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

Cabe informar que este termo de consentimento foi elaborado em 2 (duas) vias e 
que uma delas ficará com o Sr(a) e outra com o pesquisador responsável. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Análise da associação entre 
resposta aguda de estresse, percepção subjetiva de estresse e desempenho da 
memória em idosos saudáveis.”. 

Eu discuti com a Dra Juliana Nery de Souza Talarico sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

Assinatura do paciente/representante 
legal     

Data         /       /          RG no. 
______________ 

 

Assinatura da testemunha 

 

Data         /       /        RG no. 
____________ 
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para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        RG no. 
______________ 
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ANEXO C 
Questionário de caracterização sócio-demográfica 

 
Nome:_______________________________________Data de Nascimento: 
_________ 
Sexo:________________________Idade:____Escolaridade 
(anos):________________ 
Escolaridade em níveis:  
(  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino fundamental completo  
(  ) Ensino Médio incompleto ( ) Ensino Médio completo  
( ) Superior incompleto ( ) Superior completo  
( ) Pós-Graduação incompleto (  ) Pós-Graduação completo 
 
Naturalidade:___________________Nacionalidade:___________________ 
Endereço:___________________________Bairro: ____________________ 
Cidade:____________Telefone:_____________Celular: _______________ 
 
DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
Renda individual:___________________Renda familiar:_______________ 
N. pessoas na casa:________________Ocupação atual: ________________ 
 
Ocupação profissional no passado e tempo na profissão: 
_____________________________________________________________ 
 
 
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:_______________________________________________________ 
 
DADOS COMPLEMENTARES  
Peso: ________ Pressão arterial:_______Altura:_____ IMC: ___________ 
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Avaliação Econômica (CCEB - ADEP, 2008) 
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ANEXO D 
 

“MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL” 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL – pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada 
resposta correta) 

A. Que dia é hoje? 

B. Em que mês estamos? 

C. Em que ano estamos? 

D. Em que dia da semana estamos?   

E. 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.  
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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 E 
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) 
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20. Escrever uma carta para 
amigos ou para negócios 

       

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) 
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ANEXO F 

Questionário de Queixas Subjetivas de Memória (MAC-Q)  

Versão Brasileira (adaptada por Xavier ): Questionário de Queixas Subjetivas de 
 Memória (MAC-Q). "Comparado com: “Como o Sr. (a) era aos 40 anos, como o Sr. (a) 
descreveria a  sua capacidade para realizar as seguintes tarefas que envolvem a memória: 

  

  Muito melhor Um pouco  Sem  Um pouco pior Muito pior  
  agora (1) melhor agora (2) mudança (3) agora (4) agora (5) 
           
1.Lembrar o            
nome de 
pessoas           
que acabou de            
conhecer           
2.Lembrar o           
número do           
telefone que 
usa            
pelo menos 
uma           
vez por 
semana           
3.Lembrar onde           
colocou objetos           
(ex. chaves)           
4.Lembrar            
notícias de uma            
revista ou da            
televisão           
5.Lembrar 
coisas           
que pretendia           
comprar 
quando           
chega ao local           
6.Em geral, 
como           
descreveria sua           
memória           
comparada aos            
40 anos de 
idade?           
OBS:as cinco primeiras perguntas são pontuadas da seguinte forma: muito melhor agora (1 
ponto); um pouco melhor agora  (2 pontos); sem mudança (3 pontos);  um pouco pior agora (4 
pontos);  muito pior agora (5 pontos).  Já a pergunta seis é pontuada da seguinte forma: muito 
melhor agora (2 pontos); um pouco melhor agora (4 pontos); sem  mudança (6 pontos);  um pouco 
pior agora (8 pontos); muito pior agora (10 pontos).  
 
A pontuação  no teste pode variar de  7  pontos até 35, sendo  a pontuação  máxima  relacionada 
com  percepção subjetiva de disfunção na memória. 
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ANEXO G 
Word Pair Test 
ANTES TSST 

Vou ler para você uma lista com pares de palavras. Ouça cuidadosamente, 
porque depois que terminar, vou dizer a primeira palavras e o Sr(a) deverá 
dizer a segunda palavras. Por exemplo: Leste-Oeste, Ouro-Prata, então 
quando eu disser LESTE quero que o Sr(a) responda (pausa) OESTE e 

quando eu disser OURO (pausa) o Sr(a) deve dizer PRATA. Entendeu? 
 
1ª Apresentação 

 Resposta Relacionadas Não-relacionadas 
Metal – Ferro    

Bebê – Choro    
Escola – Drogaria    

Norte – Sul    

Viveiro – Cabana    

Rosa – Flor    

Catraca – Pelúcia    

Alface – Tomate    
Pilastra – Chocalho    

Obedecer - Centímetro    

Fruta – Maçã    

Repolho – Caneta    

  Dobradinhas  

  Falsas  

   
2ª Apresentação 

 Resposta Relacionadas Não-relacionadas 
Rosa – Flor    
Obedecer - Centímetro     
Norte - Sul     

Repolho – Caneta    

Fruta - Maçã     

Escola – Drogaria    

Metal – Ferro    

Alface – Tomate    
Bebê – Choro    

Catraca – Pelúcia    

Pilastra – Chocalho    

Viveiro – Cabana    
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  Dobradinhas  

  Falsas  

 
DEPOIS TSST 

 
Pares de Palavras 

Vou ler para você uma lista com pares de palavras. Ouça cuidadosamente, 
porque depois que terminar, vou dizer a primeira palavras e o Sr(a) deverá 
dizer a segunda palavras. Por exemplo: Leste-Oeste, Ouro-Prata, então 
quando eu disser LESTE quero que o Sr(a) responda (pausa) OESTE e 
quando eu disser OURO (pausa) o Sr(a) deve dizer PRATA. Entendeu? 

 

 Resposta Relacionadas Não-relacionadas 
Bebê – Choro    
Obedecer - Centímetro    
Catraca – Pelúcia    

Pilastra – Chocalho    

Rosa – Flor    

Repolho – Caneta    

Fruta – Maçã    

Alface – Tomate    

Viveiro – Cabana    

Metal – Ferro    

Escola – Drogaria    

Norte – Sul    

  Dobradinhas  

  Falsas  
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ANEXO H 

Escala de Depressão em Geriatria 

1. Você está basicamente satisfeito com sua vida?   
 Não  Sim 

2. Você deixou muitos de seus interesses?     
 Não   Sim 

3. Você sente que sua vida está vazia?    
 Não   Sim 

4. Você se aborrece com frequência?    
 Não   Sim 

5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?  
 Não   Sim 

6. Você tem medo que algum mal vai lhe acontecer?  
 Não  Sim 

7. Você se sente feliz a maior parte do tempo?   
 Não   Sim 

8. Você sente que sua situação não tem saída?   
 Não  Sim 

9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?  
 Não  Sim 

10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?   
 Não            Sim 

11. Você acha maravilhoso estar vivo?    
 Não  Sim 

12. Você se sente inútil nas atuais circunstâncias?   
 Não  Sim 

13. Você se sente cheio de energia?     
 Não  Sim 

14. Você acha que sua situação é sem esperança?   
 Não  Sim 

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você? 
 Não  Sim 

 

 


