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Resumo 

 A Esclerose Múltipla (EM) é a principal doença desmielinizante do Sistema Nervoso 

Central (SNC), manifestando-se, preferencialmente, por alterações neurológicas nos 

sistemas motor, sensitivo, cerebelar, do tronco cerebral, esfincteriano, visual e mental (Filho 

et al., 2010). É considerada a principal causa de incapacidade neurológica em adultos 

jovens, tendo o seu início, em cerca de dois terços dos casos, entre os 15 e os 40 anos. Para 

Amato et al. (2010) cerca de 43% a 65% das pessoas com EM apresentam algum tipo de 

comprometimento cognitivo. Postula-se que as disfunções cognitivas sejam acompanhadas 

por sintomas emocionais e alterações psiquiátricas (Horácio, 2010). Frequentemente, estas 

pessoas têm afetada a aprendizagem, a memória, a velocidade de processamento da 

informação, a discriminação visual espacial, a fluência verbal e as funções executivas 

(O'Brien et al., 2007). Para Patti et al. (2009), 58% das pessoas com a doença têm défices 

em pelo menos um teste neuropsicológico. O objetivo deste estudo centrou-se na 

caracterização do declínio cognitivo de uma população de doentes com EM, relativamente 

ao desempenho numa bateria de avaliação, constituída por testes que avaliavam: (i) a 

memória e aprendizagem; (ii) a atenção, a velocidade de processamento da informação e as 

funções executivas; (iii) a linguagem; e (iv) a capacidade construtiva. Pretendeu-se, ainda, 

avaliar: a relação entre variáveis demográficas e características da doença (anos de evolução 

e incapacidade neurológica) e o declínio cognitivo; e o impacto da depressão e da ansiedade 

no declínio cognitivo. A bateria de testes foi aplicada a 59 pessoas com EM e a 59 pessoas 

saudáveis, de ambos os sexos, com idades entre os 21 e os 65 anos. Concluímos que os 

participantes com EM apresentaram um desempenho inferior na maioria das provas 

realizadas, quando comparados com o grupo de controlo. Tendo em conta o número de 

testes falhados, o declínio cognitivo foi classificado em graus. Assim, cerca de 22% dos 

participantes do grupo clínico apresentou declínio cognitivo de grau 2, 23.7% de grau 3, 

20.3% de grau 4 e 20.3% de grau 5. Apenas 13.6% apresentou declínio cognitivo de grau 1. 

A idade, a escolaridade, a situação profissional e a incapacidade neurológica são preditores 

do grau de declínio cognitivo, que é mais acentuado nas pessoas com mais idade, menos 

escolaridade, sem ocupação profissional e com incapacidade neurológica avançada. O 

género, o estado civil, os anos de evolução da doença, a ansiedade e a depressão não 

predizem o grau de declínio cognitivo. No entanto, uma análise conjunta destas variáveis 

mostrou que apenas os anos de escolaridade e a incapacidade neurológica predizem o grau 

de declínio cognitivo. 
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Summary 

 Multiple sclerosis (MS) is the primary demyelinating disease of the Central Nervous 

System, manifesting itself, preferably, by neurological changes at the level of the motor, 

sensitive, brainstem, cerebellar, visual and mental systems (Filho et al., 2010). It is 

considered the leading cause of neurological disability in young adults, having its 

beginning, in about two-thirds of cases, between 15 and 40 years old. For Amato et al. 

(2010), approximately 43% to 65% of the individuals with MS have some kind of cognitive 

impairment. It is postulated that cognitive dysfunction, presented by these patients, is 

accompanied by emotional symptoms and psychiatric alterations (Horácio, 2010). Often, 

these individuals have their learning ability, memory, information processing speed, visual-

spatial discrimination, verbal fluency and executive functions affected (O'brien et al., 2007). 

For Patti et al. (2009), 58% of the people with the disease have deficit in, at least, one of the 

neuropsychological test. The aim of this study was to characterize the cognitive impairment 

of a patient population with MS, concerning their performance on a neuropsychological 

assessment battery, with tests that evaluated: (i) memory and capacity to learn; (ii) attention, 

information processing speed and executive functions; (iii) language and (iv) constructive 

capacity. It was intended, also, to assess: the relationship between demographic variables 

and characteristics of the disease (years of evolution and neurological disability) and 

cognitive impairment; and the impact of depression and anxiety on cognitive impairment. 

These tests were applied to 59 subjects with multiple sclerosis and 59 control subjects, of 

both sexes, with ages between 21 and 65 years. It was concluded that the participants with 

multiple sclerosis have a poorer performance in most of the tests, when compared to control 

group. Taking into account the number of tests failed, the cognitive decline was rated in 

degrees. Thus, around 22% of participants from the clinical group had cognitive impairment 

grade 2, 23.7% grade 3, 20.3% grade 4 and 20.3% grade 5. Only 13.6% of the patients 

showed cognitive impairment grade 1. Age, educational level, professional occupation and 

neurological disability are predictors of the degree of cognitive impairment, which is more 

accentuated in people with an advanced age, a low educational level, a lack of professional 

occupation and an advanced neurological disability. The sex of the subject, marital 

relationship, evolution of the disease and presence of anxiety and depression does not exert 

any influence in this area. However, statistical analysis, that joint this variables, showed that 

only the years of education and neurological disability were predictors of cognitive 

impairment. 
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Résumé 

La sclérose en plaques (SEP) est la principale maladie démyélinisante du système 

nerveux central et qui se manifeste par des changements au niveaux des systèmes moteur, 

sensitif, du cervelet, du tronc cérébral, sphinctérien, visuel et mental (Filho et al.,2010). Elle 

est considérée comme la première cause d’handicap neurologique chez les jeunes adultes, 

ayant son début, dans environ deux tiers des cas, entre les 15 et les 40 ans. Selon Amato et 

al. (2010), environ 43 à 65% des gens atteinte de SEP ont un certain type de carence 

cognitive. Il est postulé que les dysfonctionnements cognitifs sont accompagnés par des 

symptômes émotionnels et des troubles psychiatriques (Horácio, 2010). Souvent, ces sujets 

ont affecté l’apprentissage, la mémoire, la vitesse de traitement de l’information, la 

discrimination visuelle spatiale, la fluence verbal et les fonctions exécutives (O'Brien et 

al.,2007). Pour Patti et al. (2009), 58% des personnes avec cette maladie ont des déficits 

dans au moins un test neuropsychologique. L’objectif de cette étude a été centré sur la 

caractérisation du déclin cognitif d’une population de patients atteins de SEP, concernant les 

performances dans une batterie d’évaluation neuropsychologique, se compose de tests qui 

évaluaient: (i) mémoire et apprentissage; (ii) attention, vitesse de traitement de l’information 

et fonctions exécutives; (iii) le langage et (iv) la capacité de construction. Il a été prétendu 

évaluer : la relation entre les caractéristiques démographiques et de la maladie (temps 

d’évolution et incapacité neurologique) et le déclin cognitif; et l’impact de la dépression et 

de l’anxiété sur la performance cognitif. La batterie de tests a été appliqués à 59 sujets 

atteints de SEP et 59 sujets en bonne santé, des deux sexes et âgés entre les 21 et les 65 ans. 

Nous concluons que les personnes atteintes de SEP ont présenté une performance plus faible 

en plus de test en relation avec le groupe de contrôle. Compte tenu du nombre de tests 

échouées, le déclin cognitif a été classé en degrés. Environ 22% des participants du groupe 

clinique présentent un déclin cognitif de degré 2, 23.7% de degré 3, 20.3% de degré 4 et 

20.3%de degré 5. Seulement 13.6% des participants présentent un déclin cognitif de degré 

1. L’âge, le niveau scolaire, l’occupation et le handicap neurologique sont des facteurs 

prédictifs du déclin cognitif, qui est plus prononcé chez les personnes âgées, moins 

scolarisés, sans occupation professionnelle et ayant une déficience neurologique plus 

avancée. Le sexe, l’état civil, les années d'évolution de la maladie, l’anxiété et la dépression 

ne prévoient pas le déclin cognitif. Cependant, une analyse conjointe de ces variable sont 

montré que seuls les années de scolarité et l'incapacité neurologique sont des prédicteurs du 

déclin cognitif. 
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Introdução 

 Este trabalho surgiu na sequência do interesse manifestado à autora pelo Serviço de 

Neuropsicologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), no qual 

exerceu funções como estagiária no âmbito curricular, em estudar os défices cognitivos mais 

comummente observados nas pessoas com diagnóstico clínico de Esclerose Múltipla (EM). 

O objetivo do serviço seria, então, classificar estes défices, de forma a implementar um 

programa de reabilitação cognitiva adequado às características dos participantes, testando a 

sua eficácia. No entanto, o presente estudo centra-se somente na caracterização do declínio 

cognitivo, servindo-se de uma bateria neuropsicológica com testes cognitivos previamente 

escolhidos pela equipa do serviço. 

 O objetivo principal é, então, o estudo do declínio cognitivo de uma população de 

pessoas com EM, relativamente ao desempenho numa bateria de avaliação, constituída por 

provas que avaliam a memória e a capacidade de aprendizagem, a atenção, a velocidade de 

processamento da informação, as funções executivas, a linguagem e a capacidade 

construtiva. Pretende-se, ainda, avaliar: a relação entre variáveis demográficas (e.g. sexo, 

idade, escolaridade, estado civil e situação profissional), e o declínio cognitivo; a relação 

entre os anos de evolução da doença e a incapacidade neurológica e o declínio cognitivo; e o 

impacto da depressão e da ansiedade no declínio cognitivo. O estudo da depressão e da 

ansiedade é importante, uma vez que a perceção por parte das pessoas de que as suas 

faculdades cognitivas estão em deterioração pode levar ao isolamento social e à 

desvalorização pessoal. 

 A bateria de avaliação neuropsicológica foi aplicada a 59 pessoas com EM e a 59 

pessoas saudáveis, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 21 e os 65 anos. 

Os participantes com EM foram selecionados a partir da base de dados do CHEDV, 

enquanto os controlo foram escolhidos por conveniência, de forma a que ambos 

coincidissem quanto ao sexo, idade e escolaridade. Para a consecução destes objetivos, 

optou-se pela elaboração de um estudo quantitativo. 

 De facto, a disfunção cognitiva tem sido encontrada numa proporção considerável de 

doentes que preenchem os critérios de “EM benigna” e doentes com síndrome clínico 

isolado (CIS) (Amato et al., 2010), podendo estes últimos ter alterações no desempenho em 

pelo menos 1 teste neuropsicológico. Frequentemente, estas pessoas têm afetada a 

aprendizagem, a memória, a velocidade de processamento da informação, a discriminação 

visual espacial, a fluência verbal, o raciocínio abstrato e as funções executivas (O'Brien et 
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al., 2007), tendo sido estes défices cognitivos negligenciados durante muito tempo 

(Winkelman et al., 2007). A velocidade de processamento de informação é o domínio mais 

vulnerável, seguido da memória episódica e do funcionamento executivo (Langdon et al., 

2012). O défice cognitivo é prevalecente, incapacitante e mal aceite entre as pessoas com 

EM (Motl et al., 2011), afetando a sua qualidade de vida e o desempenho em muitas 

atividades (Benedict et al., 2005), independentemente da fase e do tipo da doença. O perfil 

neuropsicológico na EM é muito heterogéneo (Lima et al., 2008) e a presença de surtos 

clínicos pode levar à deterioração cognitiva, bem como a terapia farmacológica, como 

antidepressivos, antiespásticos, corticóides ou neurolépticos (Engel et al., 2007). Na 

avaliação neuropsicológica de pessoas com EM, a idade, a escolaridade, o funcionamento 

neurológico e a duração da doença são considerados preditores do desempenho cognitivo 

(O'Connor, 2002). 

 Relativamente à estruturação do trabalho, este encontra-se dividido por pontos. O 

primeiro ponto contempla a revisão bibliográfica, com o objetivo de aprofundar a temática 

em estudo e, assim, ser possível a construção de um quadro conceptual. O segundo ponto 

abrange a descrição da metodologia desenhada para o estudo, nomeadamente os objetivos, a 

caracterização da amostra e a descrição dos testes neuropsicológicos utilizados. No terceiro 

ponto são descritos e analisados os resultados obtidos, sendo contemplada no quarto ponto a 

discussão dos mesmos, emparelhados com aspetos da revisão bibliográfica. Por fim, é feita 

uma conclusão final acerca do estudo, onde são tecidas algumas considerações importantes 

sobre o mesmo.  

 É importante referir que acreditamos que este será um estudo pertinente para uma 

melhor compreensão e caracterização do declínio cognitivo na EM, dada a escassez de 

estudos nesta área validados para a população portuguesa. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. História da Esclerose Múltipla 

 O primeiro caso de EM foi reportado pela Santa Lidwina Schiedam (1380-1433), em 

1396, tendo a doença se manifestado após esta ter sofrido uma queda, aos 16 anos, enquanto 

patinava, e desenvolveu, a partir daí, dificuldades locomotoras, cefaleias e graves 

odontalgias. Esta doença desenvolveu um curso progressivo, ficando Schiedam, aos 19 

anos, paralisada de ambas as pernas e com a acuidade visual substancialmente diminuída. 

Embora se tenha assistido a fases de remissão, a sua condição médica foi-se deteriorando 

nos 34 anos seguintes, tendo acabado por falecer com 53 anos (Mota, 2009). Augustus 

D’Este (1794-1848), neto do rei George III, relatou num diário, durante 25 anos, a sua 

doença, que agora sabe-se ser EM. Ele descreveu um episódio de cegueira num olho após 

um funeral, atribuindo-o aos esforços que fez para suprimir as lágrimas. No entanto, sabe-se 

agora que eram nevrites óticas, uma consequência desta doença (Murray et al., 2012). 

Robert Carswell, médico britânico especialista em ilustração, desenhou, em 1838, o tronco 

cerebral e a medula espinal, ilustrando “tecidos reparados, endurecidos e descoloridos”, que 

encontrou durante a realização de uma autópsia a uma pessoa com a doença (Maia, 2008). 

Em 1868, um neurologista do século XIX, Jean – Martin Charcot, tornou-se pioneiro na 

descrição da EM, distinguindo-a, assim, de outras doenças (Larner, 1986). Descreveu-a 

como esclerose em placas, contendo “áreas endurecidas semelhantes a cicatrizes” (Costa, 

2005), propagadas por todo o SNC. Walter Russell Brain (1895-1966) publicou, em 1930, 

uma revisão da “esclerose disseminante”, contribuindo, também, para o conhecimento e 

compreensão desta patologia (Mota, 2009). A segunda metade do século XX foi marcada 

por um grande avanço na investigação da doença: surgiram os primeiros critérios de 

diagnóstico, as escalas que determinam o nível de incapacidade e as técnicas de 

neuroimagem (Moreira et al., 2002). 

 

 

2. Caracterização da Esclerose Múltipla 

 A EM é uma doença inflamatória, crónica e desmielinizante do Sistema Nervoso 

Central (SNC), uma vez que compromete o funcionamento de vários órgãos. 

Frequentemente, provoca a destruição de estruturas essenciais para que este funcione, como 

é o caso da bainha de mielina e dos axónios do encéfalo e da medula espinal. É também uma 
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doença autoimune, uma vez que há uma reação das células responsáveis por defender o 

organismo ao sistema imunológico, atacando, assim, os lipídios e as proteínas da bainha, 

uma vez que não as reconhecem como pertencendo à pessoa. A degeneração dos axónios 

atacados é consequência desta destruição, impedindo que os neurónios comuniquem através 

do impulso elétrico, que foi bloqueado, levando ao comprometimento motor e cognitivo da 

pessoa (Freitas, 2009). 

 

 

2.1.  Anatomia Patológica 

 Nas pessoas com EM, analisando macroscopicamente a superfície externa do 

cérebro, este apresenta um aspeto normal, no entanto, "pode ocorrer uma leve atrofia e 

alargamento dos sulcos cerebrais, com aumento do terceiro ventrículo e dos ventrículos 

laterais" (Barnes, 1997 cit in Soares, 2006), sendo esta atrofia dependente da fase e da 

evolução da doença. São encontradas áreas incolores no tronco cerebral e no cerebelo, sendo 

estas placas características da EM. As lesões nas placas podem variar de 1-2 mm até placas 

maiores convergentes e são visíveis na superfície da medula espinal durante a realização de 

exames de diagnóstico (Mota, 2009). Embora nesta patologia a medula se apresente 

aparentemente normal, pode haver uma ligeira diminuição do seu tamanho e uma maior 

espessura da pia aracnóide, observando-se edema dos vários segmentos e uma diminuição 

do tamanho dos nervos óticos. As lesões da medula podem ser pequenas ou pode estar 

presente uma perda quase total da mielina (Soares, 2006). Podem ainda observar-se 

pequenas lesões na substância cinzenta e na zona intermédia entre esta e a substância 

branca, nos nervos e no quiasma ótico (Barnes, 1997 cit in Soares, 2006). Nesta doença, 

existem áreas discretas de desmielinização e de comprometimento axonal que estão 

associadas a processos inflamatórios, não havendo uma região específica do SNC para a sua 

ocorrência (McDonald & Ron, 1999). Pode haver lesão axonal permanente quando os 

axónios não conseguem recuperar da desmielinização e ficam danificados (Goetz, 2003). 

 

 

2.2. Epidemiologia 

 A EM é mais prevalecente na população caucasiana proveniente da América do 

Norte e da Europa, não sendo tão frequente na população africana e asiática (Mota, 2009). 

Na Escandinávia esta patologia é mais frequente, havendo registos que atribuem esta 

prevalência à ocupação dos vikings na Idade Média, uma vez que foi por essa altura que 
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teria surgido na população nativa a suscetibilidade genética. A baixa prevalência da EM na 

África, na Índia, na China, no Japão e no Sudeste Asiático, tal como indicam Hogancamp et 

al. (1997), relaciona-se com a resistência genética deste povo. A alta prevalência da doença 

nos povos esquimós, ciganos húngaros, aborígenes australianos e maoris da Nova Zelândia 

é também explicada por diferenças étnicas. Soares (2006) afirma que a distribuição 

geográfica desta patologia não é regular, podendo-se distinguir zonas de alta prevalência 

(número de casos igual ou superior a 30/100.000 habitantes), média prevalência (número de 

casos entre 5 a 30/100.000 habitantes) e baixa prevalência (número inferior a 5 casos por 

100.000 habitantes). Assim, Frankel (1994 cit in Soares, 2006) classifica o norte da Europa 

e dos EUA, o sul do Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia como zonas de alta prevalência; 

o sul da Europa, a Ásia Menor, o Oriente Médio, a Índia e partes do norte de África e a 

África do sul como zonas de média prevalência; e o Japão, a China e a América Latina e do 

Sul como zonas de baixa prevalência. Na Europa, a EM afeta perto de 1:500 dos adultos 

jovens, sendo que, em Portugal, o número de casos é de 50/100.000 habitantes (Maciel, 

2001 cit in Soares, 2006), ou seja, cinco mil pessoas são portadoras desta patologia, 

situando o nosso país num padrão de alta prevalência.  

 

 

2.3. Etiologia 

 A etiologia da EM é ainda desconhecida, no entanto, o seu desenvolvimento é 

influenciado por três fatores distintos: fatores ambientais, como seja a infeção pelo vírus 

EBV (Goldacre et al., 2004); fatores genéticos, que englobam tipos HLA específicos; e uma 

tendência para a autoimunidade (Pender & Greer, 2007). No que concerne à hipótese 

genética, Fernández (2000) afirma que o género feminino e parentes de pessoas com a 

doença têm mais probabilidade de desenvolver a patologia. Para Boeije & Janssens (2008), 

cerca de 5% das pessoas com EM têm irmãos com a doença e 15% um outro familiar, sendo 

que gémeos monozigóticos estão mais propícios ao seu desenvolvimento, o mesmo 

acontecendo com pessoas cujos pais apresentam a patologia (Sadovnick, 2001).  

 

 

2.4. Fatores de risco  

 Existem alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento da EM, como a 

migração, a exposição à luz solar, o stress, a presença de agentes infeciosos, a gestação e o 

tabagismo (Machado et al., 2012). Relativamente à migração, observou-se que as pessoas 
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que migravam de áreas de alto risco para áreas de baixo risco reduziam a probabilidade de 

contrair a doença, sendo que o oposto não era verificado. A incidência da EM é mais 

elevada em zonas onde a exposição solar é baixa, estando relacionada, assim, com uma 

produção de vitamina D pobre (Ascherio & Munger, 2007). Do mesmo modo, pessoas 

expostas a acontecimentos stressantes têm uma evolução da doença mais rápida (Gasperini 

et al., 1995). O vírus EBV é o que mais influência tem na EM, no entanto, é difícil 

estabelecer uma relação com a doença, uma vez que este afeta cerca de 95% da população 

adulta (Machado et al., 2012). Ainda, a incidência da patologia é superior em mulheres 

fumadoras. A gravidez é um fator protetor, pois a mulher com EM apresenta menos surtos 

neste período, sendo que é no puerpério que ocorrem mais exacerbações (Ferro & Pimentel, 

2006). 

 

 

3. Diagnóstico 

 Calabresi (2004) defende que “o diagnóstico da EM é feito na presença de lesões no 

SNC, disseminadas no tempo e no espaço e depende das características clínicas baseadas 

nos resultados de determinados estudos/procedimentos clínicos”. É importante que o 

diagnóstico seja preciso e imediato, podendo este basear-se na história médica, no exame 

físico e neurológico, no exame sanguíneo, na RMN e noutros exames complementares 

(Trindade, 2011). Para o diagnóstico existem os critérios de Schumacher (1965) e os de 

Poser (1983), utilizados tanto na prática clínica, como na investigação. No entanto, os 

critérios atualmente vigentes são os de McDonald, que dizem que, para ser feito o 

diagnóstico de EM, é necessário a existência de lesões disseminadas no tempo e no espaço 

visíveis na RMN e na imunoeletroforese do líquido cefalorraquidiano (Ferro & Pimentel, 

2006). De acordo com Garcia & Coelho (2009) os exames de diagnóstico mais utilizados 

para detetar a EM são a RMN, a Punção Lombar e os Potenciais Evocados Multimodais. 

 

 

3.1. RMN 

 Atualmente, este é o meio de diagnóstico mais utilizado na EM. Para a deteção de 

lesões provocadas por esta patologia, é utilizado um agente contrastante paramagnético que, 

ao transbordar para o interior do parênquima, torna visível a atividade das placas (Mota, 

2009). A TC não é tão eficaz quanto a RMN, uma vez que esta última deteta mais lesões 
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(Ferro & Pimentel, 2006). Com a utilização deste meio, para que seja definido o diagnóstico 

clínico de EM, devem ser visualizadas pelo menos quatro áreas de substância branca com 

um diâmetro superior a 3 mm, ou, se uma das áreas for periventricular, devem ser 

observadas três áreas (Soares, 2006). Em casos em que a EM já esteja diagnosticada, a 

RMN permite observar a distribuição espacial das lesões ao longo do SN e, mais 

concretamente, perceber a idade destas através das características imagiológicas (Garcia & 

Coelho, 2009). 

 

 

3.2. Punção Lombar 

 A análise do líquido cefalorraquidiano, por si só, não permite determinar nem excluir 

esta patologia, no entanto, é um meio auxiliar (Mota, 2009). Na EM, o líquido 

cefalorraquidiano aparece, geralmente, com um aspeto normal, incolor e com uma pressão 

apropriada, sendo que as anomalias compreendem uma pleocitose leve de células 

mononucleares e um aumento do nível de síntese intratecal de imunoglobinas, em especial 

da IgG, aumentada em cerca de 70% dos doentes (Ferro & Pimentel, 2006; Soares, 2006). 

Também apoia o diagnóstico um aumento de células linfocitárias para uma contagem entre 

5 e 35 células/mm² (Garcia & Coelho, 2009). 

 

 

3.3. Potenciais Evocados Multimodais 

 O objetivo desta técnica neurofisiológica é avaliar os potenciais desencadeados ao 

nível da medula, do tronco cerebral, das vias óticas e do córtex, por meio de estímulos 

específicos e padronizados (Ferro & Pimentel, 2006). Não é um meio de diagnóstico 

específico, no entanto, sabe-se que se ocorrer um atraso na latência de um determinado 

componente dos potenciais evocados existe desmielinização, surgindo estas anomalias em 

65% a 80% das pessoas com EM (Bradley et al., 2003 cit in Mota, 2009). Garcia & Coelho 

(2009) afirmam que ao registar as repostas evocadas corticais através da estimulação visual, 

auditiva e somatossensorial são encontradas lesões que, clinicamente, não seriam 

descobertas.  
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4. Tipos clínicos 

 A EM evolui de forma bastante variável, podendo-se encontrar formas silenciosas da 

doença, que apenas são descobertas na realização de autópsias, e formas malignas e bastante 

graduais que levam à morte da pessoa em poucos meses (Soares, 2006). A EM pode ser 

hierarquizada e classificada de acordo com a gravidade e frequência dos sintomas 

neurológicos (Trindade, 2011). 

 

 

4.1. Esclerose Múltipla Recorrente - Remitente (RR) 

 Este tipo de EM é o mais prevalecente, atingindo cerca de 70% a 80% dos casos 

(Pickin et al., 2009). É caracterizada por surtos ou por deterioração dos sintomas 

apresentados, havendo, depois, períodos de melhoria ou até mesmo de desaparecimento dos 

mesmos (Kasper et al., 2006). No entanto, com a repetição das crises, podem-se instalar 

défices residuais (Confraveaux et al., 2000). À medida que a doença evolui, o número de 

surtos diminui (Fernandes, 2009). Esta é uma forma que, após 10 anos de evolução, 

progride para a forma secundária progressiva em 85% dos casos (Miller & Leary, 2007). 

 

 

4.1.1. Surto 

 Um surto é um acontecimento agudo de sintomas que indica que o SNC está afetado, 

sendo consequência de lesões inflamatórias no mesmo e de desmielinização, afetando, 

preferencialmente, o nervo ótico, a substância periventricular, o cerebelo, o tronco cerebral 

e a medula espinal. Tem uma duração mínima de 24 horas e estende-se durante 4 a 6 

semanas, não sendo induzido pela exposição ao calor ou por um estado febril. Pode consistir 

no aparecimento de novos sintomas ou no agravamento de défices já presentes. Geralmente, 

é necessário tratamento para a remissão dos mesmos (Ferro & Pimentel, 2006; Pinto, 2011).  

 

 

4.2. Esclerose Múltipla Primária - Progressiva (PP) 

 Este tipo de EM acomete cerca de 15% das pessoas, aparecendo por volta dos 40 

anos e em ambos os sexos (Scalfari et al., 2010), e caracteriza-se por um declínio funcional 

desde que a doença se instala (Kasper et al., 2006). Neste tipo não ocorrem surtos bem 

definidos (Fernandes, 2009), podendo existir períodos de estabilização e até de melhoria não 

muito visíveis dos sintomas (Daumer et al.,  2009). Como é necessária uma progressão de 1 
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ano para que este tipo esteja estabelecido, o seu diagnóstico torna-se mais difícil, sendo a 

forma mais incapacitante e difícil de tratamento (Scalfari et al., 2010). 

 

 

4.3. Esclerose Múltipla Secundária - Progressiva (SP) 

 A EM SP inicia-se como sendo recorrente/remitente mas, num determinado 

momento, há um declínio progressivo similar ao encontrado na EM PP. Metade dos 

pacientes com EM RR irá evoluir para este tipo após 15 anos de patologia, sendo este 

comum em fases mais avançadas da doença (Kasper et al., 2006). No início da instalação 

dos sintomas, o doente apresenta surtos com remissões e, passado alguns anos, assiste-se a 

uma deterioração lenta dos sintomas associada a surtos, remissões moderadas e 

estabilizações (Miller & Leary, 2007). Pickin et al. (2009) afirmam que este tipo de EM 

afeta cerca de 15% a 20% das pessoas, podendo estas ser suscetíveis de apresentar défices 

mais graves e vastos (Amato et al., 2001). 

 

 

4.4. Esclerose Múltipla Benigna e Maligna 

 A EM Benigna e a EM Maligna são formas raras da patologia. Na primeira ocorrem 

intensificações leves e nem sempre frequentes, havendo uma recuperação total, ou quase, 

não se registando incapacidade, ou mínima. Este termo é usado para se referir a um pequeno 

número de pessoas com EM RR e que possuem uma forma não agressiva da doença, 

continuando funcionais em todos os domínios neurológicos após 15 anos de instalação da 

patologia (Murray et al., 2012; Sayao et al., 2011). Ocorre em menos de 20% dos doentes, 

tendo um início súbito, com poucas intensificações e sem instalação de incapacidade 

contínua, não piorando com o tempo. Na EM Maligna há um início agudo e de progressão 

rápida, não havendo evolução e levando à morte em pouco tempo (Mota, 2009).  

 

 

4.5. Formas Variantes 

 Como formas variantes apresentam-se a Síndrome Radiologicamente Isolada (RIS) e 

a Síndrome Clinicamente Isolada (CIS). A primeira é encontrada casualmente em pessoas 

assintomáticas durante a realização de uma RMN, podendo, ou não, desenvolver a doença 

futuramente (Sellner et al., 2010). A segunda "caracteriza-se pela manifestação do primeiro 

episódio de disfunção neurológica sugestivo de um evento desmielinizante do SNC, com 
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evolução aguda ou subaguda" (Machado et al., 2012). Este síndrome caracteriza-se 

principalmente por nevrite ótica, o sintoma mais frequente,  mielite transversa, síndromes do 

tronco encefálico, síndrome hemisférica ou cerebelar (Mader et al., 2010).  

 

 

5. Disfunções 

 Nesta doença não se verifica um quadro clínico clássico, uma vez que as 

manifestações sintomáticas dependem das áreas do SNC lesadas, no entanto, por razões 

ainda não conhecidas, há áreas de eleição de instalação das lesões desmielinizantes, 

produzindo, assim, sintomas mais frequentes do que outros (Soares, 2006). De acordo com 

Ferro & Pimentel (2006), o quadro clínico da EM divide-se em Sinais e Sintomas Típicos e 

Atípicos. Os sintomas típicos aparecem devido a lesões na substância branca e 

precocemente, enquanto os atípicos surgem por lesões na substância cinzenta e numa fase 

tardia. Assim, destacam-se como Sinais/Sintomas Típicos nevrite óptica, fraqueza, 

espasticidade, sintomas sensitivos, sinal de Lhermitte1, nistagmo, diplopia, vertigens e 

disfunção sexual e vesical. Como Sinais/Sintomas Atípicos designam-se: afasia, 

hemianopsia, perturbações dos movimentos extra-piramidais, atrofia grave da massa 

muscular, fasciculação muscular, ataxia apendicular com disartria e nistagmo cerebeloso, 

obstipação ou incontinência fecal, demência e defeito cognitivo. 

 

 

6. Tratamento 

 O tratamento da EM está dividido em três partes: terapêutica de surtos, terapêutica 

destinada a alterar a história natural da doença e terapêutica sintomática. Para tratar os 

episódios de surtos recorre-se à corticoterapia, quer por via endovenosa, quer por via oral, 

durante 5 dias consecutivos e administrações de 1g. Na terapêutica modificadora da história 

natural da doença recorre-se ao interferão beta, ao acetato de glatirâmero, à mitoxantrona, 

ao natalizumab e a outros fármacos. Por fim, na terapêutica sintomática modifica-se a 

qualidade de vida da pessoa, por via do tratamento de sinais e de sintomas, e ao uso da 

reabilitação (Ferro & Pimentel, 2006).  

                                                           
1 Caracteriza-se por uma sensação de descarga elétrica que se propaga ao longo da coluna, sendo consequência 
de movimentos de flexão - extensão (Ferro & Pimentel, 2006) 
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7. Funcionamento Cognitivo na Esclerose Múltipla 

 O investigador francês Ombreadane foi o primeiro a efetuar um estudo 

epidemiológico de défice cognitivo em pessoas com EM, em 1929, tendo realizado o seu 

doutoramento nesta área. Heaton (1985) também foi pioneiro neste tema, afirmando que 

cerca de 40% a 65% das pessoas com EM apresentam disfunção cognitiva considerável. 

Estes défices cognitivos são muitas vezes confundidos com depressão ou com outros sinais 

e sintomas da doença e, por isso, frequentemente ignorados pelos familiares e pelo próprio 

doente (Benedict et al., 2009 cit in Mota, 2009). Há 124 anos atrás, Charcot afirmou que "a 

maioria dos pacientes afetados pela esclerose multiocular apresentavam, numa determinada 

fase da patologia, uma fácies verdadeiramente peculiar. A visão é distante e incerta; os 

lábios estão descaídos e meio abertos; a face tem uma expressão em máscara, por vezes 

mesmo uma expressão de estupor. Esta expressão dominante da fisionomia quase sempre é 

acompanhada por um estado mental correspondente que merece atenção. Existe uma 

marcada lentificação da memória; as conceções formam-se muito lentamente; as faculdades 

intelectuais e emocionais embotam-se na sua totalidade. O sentimento dominante nos 

pacientes parece ser uma indiferença quase absorta em relação às coisas. Não é raro vê-los 

com um riso tonto por nenhuma causa e, por vezes, ao contrário, chorar copiosamente sem 

razão. Nem é raro, no meio deste estado de depressão mental, encontrar desordens psíquicas 

que assumem uma ou outra das formas clássicas de alienação mental" (Compston, 1983). 

Charcot tornou-se, assim, no primeiro autor a descrever as modificações emocionais e 

comportamentais decorrentes de sintomas neuropsicológicos na EM (Beatty, 1998).  

 À medida que a doença evolui, a probabilidade de desenvolver défice cognitivo é 

maior (Amato et al., 2006), podendo este ser detetado em fases iniciais da doença, em cerca 

de 40% a 70% das pessoas (Rogers & Panegyres, 2007), enquanto noutros pode não se 

manifestar mesmo após 20 anos de evolução (Ferreira et al., 2011). Num estudo de Amato 

et al. (2006) com 45 pacientes com EM, observou-se que, no início, 74% dos doentes não 

apresentou défice cognitivo, 8% apresentou de forma discreta e 18% de forma moderada, 

valores estes que passaram para 44%, 34% e 22%, respetivamente, após dez anos de 

evolução da doença.  

 Frequentemente, observam-se nestes doentes défices na atenção (Carmona et al., 

2011), especialmente na atenção sustentada, dividida e alternada (Amato et al., 2010); na 

memória (Carmona et al., 2011; Messinis et al., 2010), como a memória a curto - prazo 

(Amato et al., 2010), a memória de trabalho (Amato et al., 2010; Messinis et al., 2010), a 
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memória verbal (Amato et al., 2010; Nocentini et al., 2006), a memória explícita e a 

memória episódica (Amato et al., 2010); na velocidade de processamento da informação 

(Amato et al., 2010; Messinis et al., 2010; Nocentini, et al., 2006; Prakash et al., 2008); no 

funcionamento executivo (Amato et al., 2010; Carmona et al., 2011; Messinis et al., 2010; 

Prakash et al., 2008;), principalmente no pensamento abstrato, na resolução de problemas, 

no planeamento, na monitorização e na fluência verbal (Amato et al., 2010); na 

aprendizagem (Messinis et al., 2010); nas capacidades verbais e nas capacidades visuo - 

espaciais (Amato et al., 2010). Por outro lado, o reconhecimento, a aprendizagem implícita, 

a compreensão do discurso (Leocani et al., 2000), a linguagem (Amato et al., 2010; Horácio, 

2010), a memória semântica, a memória implícita, o QI geral e as formas mais simples de 

atenção permanecem intactos (Amato et al., 2010 ). 

 

 

7.1 Esclerose Múltipla e Memória 

 Estima-se que cerca de 40% a 60% das pessoas com EM possuem défices de 

memória, sendo estes valores influenciados pelo tipo de teste realizado (Nebel et al., 2007). 

Os primeiros estudos feitos nesta área mostraram que as alterações observadas na 

aprendizagem e na memória em pessoas com EM eram devido sobretudo a défices na 

recuperação da informação que estaria armazenada na memória a longo prazo (Rao, 1986 cit 

in Arango-Lasprilla et al., 2007). No entanto, estudos posteriores encontraram que estas 

alterações eram resultado, sobretudo, de problemas na aquisição da informação (e.g. 

DeLuca et al., 1998). Resultados de estudos prévios encontraram perdas de memória 

generalizadas, incluindo défices na memória a longo - prazo, na aprendizagem visual e 

verbal, na recordação imediata e diferida (e.g. Ruggieri et al., 2003; Staffen et al., 2002), na 

memória de trabalho, sobretudo em fases iniciais da doença (e.g. Pelosi et al., 1997), 

estando a memória semântica, a aprendizagem implícita e o reconhecimento preservados 

(e.g. Rogers & Panegyres, 2007). Faglioni et al. (2000) debruçaram-se sobre o estudo da 

capacidade de aprendizagem de listas de palavras em pessoas com EM, comparando-os a 

controlos saudáveis, e encontraram que a capacidade de aprendizagem foi inferior nas 

pessoas com a patologia. Observaram-se défices na recuperação da informação automática, 

havendo um desempenho normal nas tarefas de reevocação intencional, com ou sem pistas 

mnésicas.  
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7.2 Esclerose Múltipla, Atenção e Velocidade de Processamento da Informação 

 Num estudo de Beatty et al. (1995 cit in Horácio, 2010), avaliando o domínio da 

atenção, observou-se que, embora os valores das pessoas com EM se encontrassem dentro 

da média, estes eram inferiores quando comparados com os controlos. Um estudo de Schulz 

et al. (2006) mostrou que as pessoas com a patologia tiveram uma capacidade reduzida em 

manter e manipular informações, podendo estes défices contribuir para disfunções de 

memória. É frequente observar nestas pessoas défices em um ou mais sistema atencional 

(Heaton et al., 1985).  

 Vários autores afirmam que a velocidade de processamento da informação é o 

primeiro défice cognitivo associado à EM. Este défice surge nas fases iniciais da doença 

(Bergendal et al., 2007; Schulz et al., 2006), afetando de forma negativa o desempenho da 

pessoa noutros domínios (Bodling & Denney, 2012; Lengenfelder et al., 2006). As pessoas 

com EM têm um processamento 40% a 50% mais lento em relação aos controlos saudáveis 

(De Sonneville, 2002), como consequência da desconexão das fibras e da destruição da 

mielina (Lazaron et al., 2006). Num estudo de Amato et al. (2006), as pessoas com EM 

falharam a maioria dos testes que avaliavam a atenção e a velocidade de processamento de 

informação. 

 

 

7.3 Esclerose Múltipla e Funcionamento Executivo 

 Não há consenso relativamente aos transtornos evidenciados no funcionamento 

executivo, sendo que Marie e Defer (2001 cit in Guaresi, 2012) afirmam que este está 

afetado, enquanto Bryant et al. (2004) afirmam que não. No entanto, no geral, estima-se que 

as funções executivas estão afetadas, principalmente o planeamento, o pensamento abstrato, 

a fluência verbal e a resolução de problemas (Schulz et al., 2006). No estudo de Amato et al. 

(2006), as pessoas com EM tiveram uma performance pior no teste de Stroop, bastante 

utilizado para avaliar o funcionamento executivo.                                                                                                                             

 

 

7.4. Esclerose Múltipla e Linguagem 

 Uma vez que a EM é uma doença claramente subcortical, a linguagem não tem sido 

muito investigada e, quando o é, não são encontradas alterações significativas nesta área 

(Amato et al., 2010). No entanto, um estudo encontrou perturbações de linguagem, 

nomeadamente na nomeação, na expressão verbal e na fluência verbal (Friend et al., 1999). 
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São frequentemente observadas dificuldades em encontrar palavras, quer na escrita, quer na 

formulação do discurso (Horácio, 2010), sendo que pessoas com EM produzem menos 

palavras e utilizam menos formas gramaticais por minuto, usam menos informação em cada 

expressão vocal (Friend et al., 1999) e têm dificuldades de compreensão, avaliadas pelo 

Token Test. Disartria, défices motores, depressão e problemas na acuidade visual podem 

interferir na linguagem (Horácio, 2010). Murdoch & Lethlean (2000) encontraram que as 

pessoas com EM tiveram uma performance significativamente pior em relação a pessoas 

saudáveis na nomeação, na definição de palavras, na fluência verbal, na explicação verbal, 

no raciocínio verbal e na compreensão. 

 

 

7.5. Esclerose Múltipla e Capacidade Construtiva 

 Cerca de um quarto das pessoas com EM apresenta défices nesta área. Tem sido 

encontrado nestes doentes défices nas capacidades visuo-espaciais e construtivas, 

observando-se dificuldades na interpretação e representação de imagens visuais (Arango-

Lasprilla, 2007; Chiaravalloti & DeLuca, 2008). 

 

 

8. Esclerose Múltipla, Cognição e Variáveis Sócio - Demográficas 

 Idade, nível educacional e género afetam o desempenho cognitivo (Langdon et al., 

2012). Prakash et al. (2008) encontraram que as pessoas com idade superior a 40 anos 

obtinham pontuações mais baixas em testes neuropsicológicos, mostrando, assim, que 

quanto mais velha a pessoa mais acentuada é a deterioração. Dufouil et al. (2003) afirmam 

que quanto mais elevado é o nível de escolaridade, menor é o declínio cognitivo. A 

combinação de idade avançada e nível baixo de escolaridade é um fator de risco para o 

declínio cognitivo em pessoas com EM (Messinis et al., 2010). Uma outra variável que 

influencia o desempenho cognitivo é a situação profissional, já que Sartori & Edan (2006) 

encontraram que apenas 21% dos pacientes cognitivamente afetados mantinham a sua 

atividade profissional. Num estudo conduzido por Beatty & Aupperle (2002), as mulheres 

tiveram uma performance melhor em relação aos homens em testes de memória diferida 

verbal e na capacidade visuo - espacial, tendo sido também encontrado que os homens com 

EM apresentavam mais défices cognitivos, embora estes não pudessem ser explicados por 

variáveis demográficas, psiquiátricas ou neurológicas. 
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9. Esclerose Múltipla, Cognição e Variáveis da Patologia 

 Idade de início, anos de evolução e forma clínica da EM afetam o desempenho 

cognitivo (O'Connor, 2002). Para Beatty et al. (1990), há uma associação significativa entre  

a duração da doença, o tipo e a incapacidade, sendo que uma duração longa da doença, uma 

incapacidade neurológica grave, medida pela EDSS, e um desenvolvimento progressivo são 

indicadores de um pior desempenho cognitivo (Amato et al., 2006; Huijbregts et al., 2004).  

Patti et al. (2009) encontraram que a pontuação na EDSS foi mais elevada nas pessoas com 

EM que apresentavam défices cognitivos. Para Lyros et al. (2010), o declínio cognitivo não 

está associado com as características da doença, nomeadamente com a duração, subtipo, 

gravidade e incapacidade neurológica. Estudos encontraram que os défices cognitivos são 

mais graves e prevalecentes em pessoas com EM SP, em comparação com aquelas com EM 

RR e EM PP (De Sonneville et al., 2002; Foong et al., 2000). Pessoas com EM PP e EM SP 

apresentam mais dificuldades na aprendizagem verbal, enquanto aquelas com EM RR 

apresentam mais dificuldades na aprendizagem visuoespacial (Gaudino et al., 2001). A 

ocorrência de surtos e o uso de corticosteróides também é suscetível de causar défices na 

atenção e na memória (Oliveri et al., 1998).   

 

 

10. RMN e Disfunção Cognitiva 

 As lesões corticais são preditivas do desempenho cognitivo, sendo que as medidas de 

atrofia cerebral correlacionam-se de forma moderada com os défices, estando a perda de 

volume neocortical associada ao declínio. A carga lesional em T2 da substância branca 

correlaciona-se com o desempenho em vários testes neuropsicológicos, sugerindo que lesões 

difusas da substância branca podem originar uma desconexão funcional de diferentes áreas 

corticais e estruturas de substância cinzenta profunda. Existe uma relação entre a carga 

lesional T2 nos lobos frontais e o desempenho em testes que medem as funções executivas; 

a carga lesional T2 nos lobos parieto - occipitais e défices na aprendizagem verbal e funções 

visuais complexas; lesões em T2 nas fibras em U e o desempenho executivo e de memória; 

e entre o volume lesional da fossa posterior e a velocidade da memória. Encontrou-se uma 

boa correlação entre a carga lesional cortical e os testes de atenção sustentada, velocidade de 

processamento e disfunção cognitiva global (Rinaldi et al., 2010). Correlações significativas 

foram reportadas entre a área do corpo caloso e o desempenho em testes de velocidade de 

processamento e rápida resolução de problemas. A atrofia frontal esquerda associou-se ao 

compromisso da memória verbal/auditiva e a atrofia frontal direita ao compromisso da 
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memória visual e memória de trabalho. A atrofia talâmica tem sido relacionada com o 

compromisso do desempenho em testes de velocidade de processamento, memória de 

trabalho e memória visuoespacial. A atrofia hipocampal foi associada a défices na 

codificação e evocação, enquanto a formação de novas lesões hipocampais foi relacionada 

com alterações na memória visuoespacial (Filippi & Rocca, 2010; Giorgio & De Stefano, 

2010). 

 

 

11. Intervenção Farmacológica na Disfunção Cognitiva na Esclerose Múltipla 

 As estratégias de tratamento da disfunção cognitiva na EM envolvem medidas 

farmacológicas e não farmacológicas, nomeadamente reabilitação cognitiva, terapia 

ocupacional e psicoterapia. Os efeitos dos imunomoduladores na cognição são 

indeterminados, uma vez que a maioria dos estudos são inconclusivos. Estima-se que os 

tratamentos modificadores da doença terão efeito positivo a curto prazo pelo seu efeito anti-

inflamatório e a longo prazo pelo efeito protetor da lesão tecidual  (Lyros et al., 2010; Patti 

et al., 2010).  

 Os efeitos do IFNβ-1b na cognição foram avaliados em pequenos estudos em 

doentes com a forma RR. As doses mais elevadas foram associadas a melhor reprodução 

visual diferida, atenção, aprendizagem visuoespacial e evocação após 1 ano de tratamento. 

Existe, no entanto, outro estudo em que o mesmo fármaco não teve efeito nas avaliações da 

memória verbal, após 6 meses. Quanto ao efeito do IFNβ-1a, este foi avaliado num estudo 

que envolveu 166 doentes com a forma RR, seguidos durante 2 anos: documentou-se um 

efeito positivo no processamento da informação e na memória, bem como nas capacidades 

visuoespaciais e funções executivas. Quanto ao acetato de glatirâmero, um estudo que 

envolveu 248 doentes com EDSS<5,0  não demonstrou qualquer efeito deste medicamento 

nos parâmetros avaliados. Os inibidores da acetilcolinesterase (AChE), mais concretamente 

o donepezilo, foram alvo de um estudo randomizado que incluiu 69 doentes e se prolongou 

por 24 semanas, tendo-se verificado uma modesta melhoria na aprendizagem verbal e na 

memória. Nos doentes com formas progressivas, foram também efetuados alguns trabalhos. 

Num estudo que envolveu 718 doentes com a forma SP, foi testado o IFNβ-1b. Embora não 

existissem resultados positivos nas medidas usadas, o medicamento esteve associado a uma 

menor proporção de doentes a preencher critérios de declínio cognitivo. Estudos com o 
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IFNβ-1b nas formas PP falharam em demonstrar efeito benéfico no desempenho cognitivo 

(Comi, 2010; Lyros et al., 2010). 

 

 

12. Esclerose Múltipla, Depressão e Ansiedade 

 Cerca de 50% das pessoas com EM sofre de depressão (Ghaffar & Feinstein, 2007; 

Koch et al., 2008), sendo a sua incidência 15% superior em relação à população geral 

(Patten et al., 2003). O seu diagnóstico pode não ser fácil devido à presença de fadiga e de 

défices cognitivos (Machado et al., 2012). Nieto - Barco et al. (2008) encontraram que 

42.3% das pessoas com EM apresentavam depressão ligeira e 8% depressão moderada - 

severa. A presença de sintomas depressivos contribui para o agravamento de défices 

cognitivos (Barwick & Arnett, 2011), embora estudos sugiram que esta associação não é 

clara (e.g. Arnett et al., 2008; Drew et al., 2008). No entanto, sabe-se que pessoas com EM 

deprimidas apresentam pronunciada disfunção neuropsicológica, nomeadamente défices na 

aprendizagem e na velocidade de processamento da informação (Demaree et al., 2003). A 

ansiedade, embora não muito estudada, também é frequente nas pessoas com a patologia, 

prevendo-se uma incidência de cerca de 25%, estando esta muitas vezes ligada à incerteza 

do prognóstico e aparecendo em fases iniciais da doença (Maia, 2008).  
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CAPÍTULO II - ESTUDO EMPÍRICO  

 

1. Objetivos  

 O nosso trabalho incidiu sobre o funcionamento cognitivo de doentes com 

diagnóstico clínico de EM, propondo-se estudar o seu desempenho nos domínios da (i) 

memória e aprendizagem, (ii) atenção, velocidade de processamento da informação e 

funções executivas, bem como da (iii) linguagem e da (iv) capacidade construtiva. 

Pretendemos, concretamente, averiguar até que ponto aquela condição de saúde estava 

associada ao empobrecimento dos níveis de realização em provas de avaliação 

neuropsicológica destinadas a examinarem o funcionamento nas áreas referidas. Foi, 

igualmente, nossa intenção avaliar em que medida eventuais situações de declínio cognitivo 

estavam relacionadas com variáveis demográficas, com a ansiedade e/ou a depressão, com 

os anos de evolução da doença e com o grau de incapacidade neurológica. 

 

 

2. Método 

2.1. Participantes 

 O nosso estudo integrou 59 participantes com diagnóstico clínico estabelecido de 

EM (grupo clínico), escolhidos através da base de dados do CHEDV, e 59 participantes sem 

patologia do foro neurológico (grupo de controlo), emparelhados quanto à idade, género e 

escolaridade com os membros do grupo clínico. A fim de constituirmos o grupo clínico, 

adotámos os seguintes critérios de inclusão: doentes com EM diagnosticada de acordo com 

os critérios de McDonald (2010) e doentes com síndrome clínico isolado; e idade superior a 

18 anos. Excluímos todos os pacientes que não possuíam já capacidade de deambulação ou 

que no mês anterior à avaliação tivessem tido algum surto agudo da doença ou estivessem 

submetidos a corticoterapia. Quanto ao grupo de controlo, história de abuso de drogas e/ou 

álcool era, igualmente, motivo de exclusão. Antes da recolha dos dados, todos os 

participantes assinaram declaração de consentimento livre e informado. 

 Em ambos os grupos, 64.4% eram do sexo feminino (n=38) e 35.6% do sexo 

masculino (n=21) (DP=0.483). Relativamente à idade, obteve-se uma média de 42.24 anos 

(DP=10.092) para o grupo clínico e 42.31 anos (DP= 10.153) para o grupo de controlo, 

sendo a média de anos de formação escolar de 9.14 (DP=3.789) para ambos. Dos 

participantes com EM, 69.5% eram casados, 20.3% solteiros, 8.5% divorciados e 1.7% 
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viúvos (DP=0.724), ao passo que 72.9% dos membros do grupo de controlo eram casados, 

22% solteiros e 5.1% divorciados (DP=0.571). Relativamente à situação profissional, 44.1% 

dos participantes do grupo clínico estavam empregados, 11.9% desempregados e 44.1% 

aposentados (DP=0.947); no grupo de controlo 78% encontravam-se empregados, 18.6% 

desempregados e 3.4% aposentados (DP=0.512). Relativamente às características da 

doença, a média de anos de evolução desta foi de 9.17 (DP=5.456), com variabilidade que 

se estendia desde os 2 até aos 31 anos. 

 

 

3. Medidas  

A avaliação da Memória e Aprendizagem envolveu os seguintes instrumentos.  

 

3.1 - Escala de Memória de Wechsler - 3ª Edição (WMS-III) 

 A WMS-III é uma bateria de provas, administrada individualmente, com o objetivo 

de avaliar a aprendizagem, a memória e a memória de trabalho. Esta escala pode ser 

aplicada a jovens e adultos, entre os 16 e os 90 anos, e é um meio importante para a deteção 

e localização de disfunções cerebrais. Desta escala fazem parte os seguintes subtestes: Pares 

de Palavras, Cenas da Família, Lista de Palavras, Reprodução Visual, Sequências de Letras 

e Números, Localização Espacial, Controlo Mental e Memória de Dígitos (Wechsler, 2008). 

Na bateria aplicada utilizámos a Reprodução Visual, a Sequência Letras e Números e a 

Localização Espacial. Na Reprodução Visual I são apresentados ao participante um 

conjunto de 5 desenhos, um de cada vez, durante 10 segundos, devendo este, depois, 

desenhar cada um deles de memória. Após 30 minutos, deverá reproduzir os desenhos 

memorizados, pela ordem que quiser. Na Sequência de Letras e Números são apresentadas 

sequências de letras e números oralmente, devendo a pessoa repeti-las, ordenando 

sequencialmente os números e alfabeticamente as letras. No subteste Localização Espacial, 

numa primeira fase, o examinador toca em cubos dispostos num tabuleiro por uma 

determinada ordem, devendo o participante tocar nos mesmos cubos e pela mesma ordem. 

Posteriormente, deverá tocar nos mesmos cubos mas na ordem inversa  

 

3.2 - Auditory Verbal Learning Test (AVLT) 

 O AVLT é uma prova breve, de administração fácil e de cotação simples que avalia 

dimensões da aprendizagem e da memória (Cavaco et al., 2010). Consiste na apresentação, 
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em seis ensaios consecutivos, de uma lista de 15 palavras, sendo que para cada um destes 

ensaios é pedido à pessoa que evoque a lista de palavras imediatamente a seguir à sua 

leitura. Após um intervalo de 30 minutos pede-se que recite a lista original e, 

posteriormente, que reconheça numa lista de palavras aquelas da lista original. Os primeiros 

dois ensaios (E1 e E2) são considerados pré-teste, enquanto os dois últimos (E5 e E6) o pós 

- teste. Os ensaios intermédios (E3 e E4) são realizados de forma diferente, uma vez que o 

examinador deve dar um reforço à pessoa, dizendo-lhe as palavras que este mencionou e 

aquelas que omitiu. É a diferença entre o pós-teste e o pré-teste que permite a obtenção da 

capacidade de aprendizagem e do nível da plasticidade cognitiva (Calero & Navarro, 2003). 

 

 

Relativamente à Atenção, Velocidade de Processamento e Funções Executivas socorremo-

nos das seguintes provas. 

 

3.3 - Corte de Letras (BLAD) 

 O corte de letras é uma prova constante da Bateria de Lisboa de Avaliação de 

Demências (BLAD). A BLAD foi desenvolvida por Garcia e colaboradores (1984) e, mais 

tarde, adaptada à população portuguesa. É uma bateria utilizada para avaliação do défice 

cognitivo nas demências, sendo constituída por um total de 28 provas abrangentes de vários 

domínios cognitivos: atenção (corte de letras), memória (memória verbal com interferência), 

funcionamento executivo (teste do relógio), compreensão verbal (versão modificada do 

Token Test), linguagem, cálculo (cálculos escritos básicos), praxias, iniciativa verbal 

(fluência verbal semântica), capacidade visuo-construtiva (cópia do cubo) e de abstração 

verbal e não-verbal (interpretação de provérbios e matrizes progressivas coloridas de 

Raven). Esta bateria permite ao profissional a obtenção de uma avaliação neuropsicológica 

mais completa, embora não contemple domínios como a atenção dividida e a orientação 

espacial (Sá et al., 2012; Silva et al., 2009). No corte de letras, o participante deverá 

identificar as letras "E" e "R", que se encontram misturadas com outras. 

 

3.4 - Iniciativa Verbal (MoCA) 

 O Montrel Cognitive Assessment (MoCA) foi desenvolvido como um teste de 

screening para o défice cognitivo ligeiro. Este é um teste com uma pontuação máxima de 30 

que apresenta boas capacidades psicométricas e uma boa sensibilidade (Freitas et al., 2012), 

tendo sido traduzido, adaptado e validado para a população portuguesa por Freitas, Simões, 
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Martins, Vilar & Santana (2010). Na iniciativa verbal, o participante dispõe de 1 minuto 

para dizer o máximo de palavras começadas pela letra "p". 

 

3.5 -Teste das Trilhas 

 O teste das trilhas é a designação portuguesa do Trail Making Test (TMT). Este teste 

está dividido em duas partes. A parte A mede a atenção, o scanning visual, a velocidade de 

coordenação óculo-manual e a velocidade de processamento, enquanto a parte B avalia a 

memória de trabalho e o funcionamento executivo (Sanchez - Cubillo et al., 2009). Na parte 

A a pessoa é instruída a desenhar linhas para ligar 25 números, por ordem crescente, 

colocados dentro de círculos, o mais rápido que conseguir, sendo interrompida após 200sg 

ou 4 erros. Na parte B deve desenhar linhas para unir números e letras consecutivos dentro 

de círculos (e.g. 1-A-2-B), o mais rápido possível, sendo o teste interrompido após 400sg ou 

4 erros (Cavaco et al., 2013).  

 

3.6 - Matrizes e Pesquisa de Símbolos (WAIS - III) 

 A Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS – III) é uma bateria de testes utilizada 

para avaliar a inteligência dos adultos, dos 16 aos 90 anos. É administrada individualmente 

e constituída pelos seguintes subtestes: Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Memória de 

Dígitos, Informação, Compreensão, Sequência Letras e Números, Complemento de 

Gravuras, Código, Cubos, Matrizes, Disposição de Gravuras, Pesquisa de Símbolos e 

Composição de Objetos (Wechsler, 2008). Nas Matrizes o examinador mostra ao 

participante figuras e/ou sequências com uma determinada lógica mas incompletas, devendo 

este escolher a opção correta para as completar. Na Pesquisa de Símbolos é pedido ao 

participante para verificar a presença, ou não, de determinados símbolos que aparecem 

misturados com outros, o mais rápido que conseguir. 

 

3.7 - Stroop Test 

 Designado em português por Teste Stroop Neuropsicológico, esta prova, adaptada à 

população portuguesa, é constituída por uma tarefa de leitura e por outra de nomeação de 

cor. É apresentada à pessoa uma lista de nomes de cores impressas em cores incongruentes, 

sendo-lhe pedido, num primeiro momento, para ler as palavras e, posteriormente, para 

nomear a cor, permitindo, assim, analisar a fluência de leitura e o controlo inibitório (Castro 

et al., 2000). 
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3.8 -Teste do Desenho do Relógio 

 Esta é uma prova de papel e lápis, na qual se pede ao participante para desenhar um 

relógio, colocando os número nos locais corretos e os ponteiros a marcar onze horas e dez 

minutos (Maia, Correia & Leite, 2009). Tem sido utilizado como um teste de rastreio 

cognitivo, permitindo avaliar as capacidades cognitivas visuo-espaciais e de construção, a 

compreensão de instruções orais e a capacidade de planeamento. 

 

 

A Linguagem e Capacidade Construtiva foram avaliadas pelos testes que a seguir se 

mencionam. 

 

3.9 - Token Test 

 O Token Test foi originalmente desenvolvido por De Renzi e Vignolo (1962), tendo 

sido, desde então, sujeito a várias modificações. A sua adaptação para Portugal foi efetuada 

por Fontanari (1989), sendo amplamente utilizado na avaliação das afasias (Kolb & 

Wishaw, 2003). Começa com instruções simples (e.g., "toque no círculo pequeno"), que, 

progressivamente, se tornam mais complexas (e.g., “toque no círculo grande amarelo e no 

quadrado pequeno verde”). 

 

3.10 - Prova de Fluência de Leitura  

 Esta prova foi extraída da versão portuguesa da "Psycholinguistic Assessments of 

Language Processing and Aphasia” (PALPA – P). A PALPA – P é uma bateria de avaliação 

neuropsicológica constituída por 60 tarefas que avaliam quatro áreas da linguagem: 

processamento fonológico, leitura e escrita, semântica de palavras e imagens e compreensão 

de frases (Castro et al., 2007). Neste estudo utilizámos uma lista de palavras disponibilizada 

pela prova, devendo o participante ler a lista e o examinador contabilizar o tempo de leitura 

e as palavras lidas corretamente. 

 

3.11 -  Reprodução Visual II (WMS-III) 

 Para a avaliação da capacidade construtiva utilizámos a Reprodução Visual II da 

WMS-III, pedindo ao participante para copiar os 5 desenhos da Reprodução Visual I. 

 

Foi igualmente administrada uma prova para avaliação da ansiedade e depressão. 
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3.12 - Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

 A HADS mede a ansiedade e a depressão, sendo que pessoas cujas pontuações 

excedam limiares predeterminados são consideradas ansiosas, deprimidas, ou ambas. 

Honarmand & Feinstein (2009) afirmam que pontuações de corte de 8-10 são indicadores de 

uma possível depressão ou ansiedade, enquanto pontuações acima de 10 indicam depressão 

ou ansiedade provável. Para prevenir a interferência de distúrbios somáticos na pontuação 

desta escala, foram excluídos todos os sintomas relacionados com doenças físicas, não 

fazendo parte itens como perda de peso, anorexia, insónia, fadiga, pessimismo sobre o 

futuro, dor de cabeça, tonturas, etc. (Marcolino et al., 2007). A HADS-Anxiety abrange 

principalmente o humor, o comportamento e a cognição, enquanto a HADS-Depression 

engloba a perda de interesse e a diminuição da resposta de prazer (Snaith, 1992).  

 

 

A par destas provas, dispúnhamos dos dados de avaliação neurológica dos participantes com 

EM pontuados segundo uma escala própria.  

 

3.13 -  Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

 A EDSS é uma escala que avalia o compromisso neurológico na EM, sendo a 

medida mais utilizada para avaliar o nível de incapacidade funcional. É uma escala 

quantitativa que avalia as funções piramidais, cerebelosas, do tronco cerebral, sensitivas, 

esfincterianas, visuais e mentais (Ferro & Pimentel, 2006). Inclui duas partes: uma (de 0 a 

3.5) que tem em conta parâmetros funcionais e a outra (de 4 a 10) que incide no nível da 

mobilidade dos sujeitos (Cao et al., 2013). Pontuações entre 1.0 e 4.5 dizem respeito a 

pessoas capazes de deambular, enquanto pontuações entre 6.0 e 9.5 referem-se àqueles que 

perderam a capacidade ocupacional e de deambulação (Mota, 2009), significado 0 exame 

neurológico normal e 10 morte. É uma escala vantajosa, na medida em que, para além de 

estar bastante difundida, faz uma correspondência imediata entre "uma determinada 

pontuação e o perfil de desempenho motor do doente com EM" (Ferro & Pimentel, 2006).  

 

 

4. Procedimento 

 Os participantes do grupo clínico, depois de previamente selecionados através da 

base de dados do CHEDV, foram contactados via telefónica, onde lhes foi explicado os 
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objetivos e o propósito do estudo e se estariam interessados e disponíveis em participar. 

Aqueles que aceitaram foram convocados para uma avaliação neuropsicológica, seguindo 

um protocolo de avaliação previamente elaborado pelo serviço de Neuropsicologia do 

Centro Hospitalar. Após a recolha de dados do grupo clínico, procurou-se aplicar o mesmo 

protocolo de avaliação a pessoas saudáveis que cumpriam os requisitos e se enquadravam 

no perfil exigido. 

 

 

5. Resultados  

5.1. Performance nos testes neuropsicológicos  

 Foram realizadas ANOVAS univariadas com o intuito de descrever as pontuações 

médias obtidas em cada teste pelos participantes de cada um dos grupos.  Relativamente aos 

testes que avaliam a função mnésica e a capacidade de aprendizagem, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas no teste da Localização Espacial da 

WMS. No entanto, diferenças significativas de elevado efeito foram encontradas na 

Reprodução Visual I da WMS, no AVLT total, no AVLT Plasticidade Cognitiva, no AVLT 

diferida, no AVLT % de retenção, na Memória Visual II e na Memória Visual II % de 

retenção da WMS; e de médio efeito no AVLT Reconhecimento e na Sequência Letras e 

Números da WMS (ver quadro 1). 

 

 
Quadro 1. Comparação das médias obtidas pelo grupo clínico e pelo grupo de controlo nas provas de 
memória e aprendizagem 

  

Memória e Aprendizagem 

        
Grupo 
Clínico 

Grupo 
Controlo Testes Significância 

Tamanho 
do 

        (Média) (Média) Estatísticos efeito 
WMS - Reprodução Visual I 5.53 9.24 F(1,116)=41.67 p<.001 ηp2=0.26 
AVLT Total 47.31 56.51 F(1,116)=18.78 p<.001 ηp2=0.14 
AVLT Plasticidade Cognitiva 4.686 6.288 F(1,116)=2.64 p<.001 ηp2=0,16 
AVLT Reconhecimento 13.56 14.8 F(1,116)=14.003 p<.001 ηp2=0.11 
WMS - Sequência Letras           
Números 8.19 9.75 F(1,116)=7.375 p<.05 ηp2=0.06 
WMS - Localização Espacial 8.44 8.61 F(1,116)=0.128 n.s. ηp2=0.001 
  

   AVLT Diferida 7.31 11.34 F(1,116)=40.011 p<.001 ηp2=0.26 
AVLT % retenção 68.29 93.25 F(1,116)=31.855 p<.001 ηp2=0.22 
WMS - Memória Visual II 5.2 8.88 F(1,116)=65.04 p<.001 ηp2=0.36 
WMS - Memória Visual % de 
retenção 36.9 70.1 F(1,116)=56.058 p<.001 ηp2=0.33 
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 Conforme se observa no quadro 2, não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos no número de erros efetuados na Pesquisa de Símbolos da 

WAIS e nas Trilhas B. Inversamente, diferenças significativas foram observadas no Corte 

de Letras da BLAD, nas Trilhas A resultado padronizado, no número de erros efetuados e 

no tempo para a execução deste teste, na Pesquisa de Símbolos da WAIS, nas Trilhas B 

resultado padronizado e no tempo para a sua execução, no Teste de Stroop, na Iniciativa 

Verbal do MoCa, no Teste do desenho do Relógio e nas Matrizes da WAIS. Foi encontrado 

grande tamanho de efeito no resultado padronizado das Trilhas A, das Trilhas B e da 

Pesquisa de Símbolos da WAIS, no Teste de Stroop e no Teste do desenho do Relógio; 

tamanho de efeito médio no Corte de Letras, no número de erros efetuados nas Trilhas A e 

no tempo dispendido para a sua execução, na Iniciativa Verbal do MoCa e no teste das 

Matrizes da WAIS; e tamanho de efeito pequeno no tempo utilizado para realizar as Trilhas 

B. 

 

 

Quadro 2. Comparação das médias obtidas pelo grupo clínico e pelo grupo de controlo nas provas de 
atenção, velocidade de processamento e funcionamento executivo 

 

 
 Analisando o quadro 3 relativamente aos testes que incidem na linguagem e na 

capacidade construtiva, encontramos diferenças estatisticamente significativas com médio 

Atenção, Velocidade de Processamento e Funções executivas 

  

Grupo 
Clínico 

Grupo 
Controlo Testes Significância 

Tamanho 
do 

(Média) (Média) Estatísticos efeito 
Atenção e Velocidade de 
Processamento   

   BLAD - Corte de Letras 36.25 39.1 F(1,116)= 12.36 p<.002 ηp2=0,09 
Trilhas A: 8.05 11.1 F(1,116)=32.99 p<.001 ηp2=0.22 
Erros 0.34 0.03 F(1,116)=11.19 p<.002 ηp2=0.09 
Tempo 59.98 37.83 F(1,116)= 15.86 p<.001 ηp2=0.12 
WAIS - Pesquisa de Símbolos: 8.93 12 F(1,116)=39.77 p<.001 ηp2=0.26 
Erros 1.29 1.29 F(1,116)=0.000 n.s. ηp2=0.00 
  

     Funcionamento Executivo 
   Trilhas B: 8.15 10,24 F(1,116)=24.476 p<.001 ηp2=0.19 

Erros 0.51 0.36 F(1,116)=1.378 n.s. ηp2=0.01 
Tempo 112.6 94.98 F(1,116)=4.205 p<.05 ηp2=0.04 
Stroop Test 76.98 102.63 F(1,116)=32.099 p<.001 ηp2=0.22 
MoCA - Iniciativa Verbal 9.31 11.56 F(1,116)=12.185 p<.002 ηp2=0.09 
Teste do relógio 13.46 16.32 F(1,116)=25.817 p<.001 ηp2=0.18 
WAIS - Matrizes 8.22 10.53 F(1,116)=15.745 p<.001 ηp2=0.12 
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tamanho de efeito no Token Test e na Prova de Fluência de Leitura da PALPA-P, bem como 

diferenças significativas de pequeno efeito na Reprodução Visual II da WMS. 

 

 
Quadro 3. Comparação das médias obtidas pelo grupo clínico e pelo grupo de controlo nas provas de 
linguagem e de capacidade construtiva 

    

  

 No que respeita à prova de escrita, em que o participante deveria escrever o seu 

nome e uma frase à sua escolha, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas de pequeno efeito F(1,116)=4.789, p<.05, ηp2=0.04). 

  

 

5.2. Caracterização do declínio cognitivo  

 As normas das provas de avaliação cognitiva constantes do protocolo do CHEDV 

permitem referir os resultados a valores de ponto de corte que servem como critério para 

aferir se os desempenhos dos indivíduos examinados devem ou não ser considerados 

deficitários. Uma vez que identificar condições de declínio cognitivo a partir de um único 

teste tem uma margem de erro clinicamente pouco aceitável, os autores têm ensaiado várias 

soluções. Demers et al. (2011), por exemplo, validaram uma medida de classificação da 

severidade do declínio com base no número de provas falhadas (i.e., deficitárias). Segundo 

estes autores, 1 a 3 testes falhados indicaria declínio ligeiro, entre 4 a 6 testes declínio 

moderado e 7 ou mais testes falhados declínio grave. Embora o conteúdo das provas da 

nossa bateria fosse similar, a verdade é que nem todas eram as mesmas nem coincidiam em 

termos de número com as utilizadas no estudo mencionado. A fim de aproximarmos uma 

classificação, contabilizámos o número de testes falhados no total da amostra que incluía 

participantes com e sem EM. A distribuição obtida foi depois transformada pela fórmula das 

variâncias combinadas (Guilford & Fruchter, 1981) numa escala de 5 pontos com média 

Linguagem e Capacidade Construtiva 

  

Grupo 
Clínico 

Grupo 
Controlo Testes Significância 

Tamanho 
do 

(Média) (Média) Estatísticos efeito 
Linguagem     

   Token Test 16.17 17 F(1,116)=6.174 p<.05 ηp2=0.05 
Prova de Fluência de Leitura 
da PALPA-P 45.74 46.97 F(1,116)=8.507 p<.05 ηp2=0.07 
      

   Capacidade Construtiva     
   WMS -Reprodução Visual II 5.66 12.02 F(1,116)=85.568 p<.001 ηp2=0.44 
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estabelecida a 3 e desvio padrão igual a 1. Determinámos, assim, uma escala de severidade 

com as seguintes correspondências:  

 

• Grau 1- ausência de testes falhados 

• Grau 2- um a três testes falhados 

• Grau 3- quatro a seis testes falhados 

• Grau 4- sete a nove testes falhados 

• Grau 5- dez ou mais testes falhados. 

 

 

 Cerca de 13.6% (n= 8) dos participantes com EM situavam-se no grau 1, 22% (n= 

13) eram classificáveis no grau 2, 23.7% (n= 14) no grau 3, 20.3% (n= 12) no grau 4 e 

20.3% (n=12) no grau 5.  

 Há um forte paralelismo entre estes critérios de classificação e os adotados no 

trabalho que citámos (Demers, et al., 2011). Seria, assim, tentador interpretar os graus da 

nossa escala, emparelhando o grau 1 com a ausência de declínio, o grau 2 com o declínio 

ligeiro, o 3 com o declínio moderado, o 4 com o grave e o 5 com o muito grave. Todavia, à 

falta de critérios que, de momento, possam validar tal correspondência, optámos pelo 

sistema da simples gradação no sentido de captarmos, através dele, um crescendo de 

severidade cujo exato significado clínico permanece por esclarecer. 

O grau de declínio cognitivo é, em rigor, uma variável mensurada ao nível de uma 

escala de tipo ordinal. Em termos analíticos, será estatisticamente admissível considerar os 

seus valores como classes e – se não violadas as relações de ordem em eventuais operações 

de junção de categorias – tratá-la enquanto variável nominal (Siegler & Castellan, 1988). Da 

mesma forma, uma vez que as propriedades das escalas ordinais incorporam os princípios 

da assimetria (se x>y, então é falso que y>x) e da transitividade (se x>y e y>z, então x>z), 

tornou-se prática frequente usá-las como escalas de tipo intervalar. Segundo Marôco (2010), 

os estudos de simulação suportam a validade desta prática desde que o número de classes 

ordinais seja razoável (no mínimo 5) e não se verifiquem severas violações da distribuição 

gaussiana. Se o grau de declínio cognitivo satisfaz a primeira condição, também parece 

fazê-lo quanto à segunda. De facto, examinando os coeficientes de normalidade, constata-se 

que o valor de assimetria (sk = -0,06) é baixo. Relativamente à curtose (ku= -1,17), o valor 

do coeficiente revela algum achatamento, mas não supera o nível de ± 2 que, de acordo com 
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vários autores (West et al., 1995), corresponde ao limite a partir do qual há a possibilidade 

de ocorrerem enviesamentos no uso de estatísticas paramétricas.  

Face ao que ficou escrito, as subsequentes análises das associações entre o grau de 

declínio cognitivo e outras variáveis considerá-lo-ão – conforme a conveniência – como 

medida de tipo nominal, ordinal, ou intervalar. 

 

 

5.3. Análise das relações univariadas entre o declínio cognitivo e as variáveis demográficas 

Analisámos a idade dos participantes em função do declínio cognitivo usando como 

fator fixo os cinco níveis desta variável (cf., figura 1).  

 

 

 

Figura 1 – Média de idade dos participantes em função dos graus de declínio cognitivo. 

 

 Verificou-se, genericamente, que o grau de declínio aumentava com a média das 

idades (F(4.54)=2.921, p<.03, ηp2=0.17). A comparação par a par efetuada mediante o teste 

de Bonferroni revelou que a diferença de médias entre os indivíduos do grau 1 e 5 explicam 

o efeito estatístico observado. 

A figura 2 mostra as médias dos anos de escolaridade dos participantes com EM 

tendo em conta os graus de declínio cognitivo. 
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          Figura 2 – Graus de declínio cognitivo e anos de escolaridade 

 

 

Os resultados da ANOVA evidenciaram a presença de uma associação 

estatisticamente significativa com elevada magnitude de efeito entre estas duas variáveis 

(F(4,54)=8.242, p<.001, ηp2=0.38). Ou seja, verificou-se uma tendência genérica no sentido 

de existir um agravamento do grau de severidade do declínio cognitivo com o decréscimo 

dos anos de escolaridade. As comparações por pares efetuadas através do teste de 

Bonferroni indicaram que as médias do tempo de escolaridade eram superiores no grau 1 

quando contrastadas com as observadas em qualquer um dos restantes graus. Da mesma 

forma, o tempo de escolaridade era superior nos participantes com declínio de grau 2 do que 

nos participantes com declínio de grau 3, 4 e 5. Entre estes três últimos níveis as diferenças 

não atingiram níveis de significância estatística. 

Relativamente à situação profissional dos participantes, a nossa amostra tinha 26 

participantes empregados, 7 desempregados e 26 reformados/aposentados. Dada a 

discrepância da distribuição de casos pelas categorias, optámos por recorrer ao modelo 

estatístico não paramétrico para analisar as relações entre esta variável e o declínio 

cognitivo. 
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Figura 3 – Situação profissional e medianas do grau de declínio cognitivo 
 

Conforme recomendado no caso dos testes não paramétricos nos quais a variável 

dependente é tratada enquanto medida ordinal (Siegler & Castellan, 1988), a variabilidade 

do grau de declínio cognitivo é descritivamente apresentada na figura 3 em termos de 

medianas. O teste de Kruskal-Wallis revelou um efeito globalmente significativo associado 

ao estatuto ocupacional (H= 14.04, p <.002). O grau de declínio foi significativamente 

inferior no grupo dos empregados quando comparados com os desempregados (H= 4.59, 

p<.04), ou os reformados/aposentados (H= 13.57, p <.001). Entre estes dois últimos grupos 

a diferença não atingiu níveis de significância estatística. 

As restantes variáveis demográficas consideradas no âmbito do presente trabalho, 

nomeadamente o estado civil e o género dos participantes, não estiveram significativamente 

relacionadas com o grau de declínio cognitivo. 

 

 

5.4. Declínio cognitivo, indicadores clínicos da doença e ansiedade/depressão 

 O grau de declínio cognitivo não variou em função dos anos de evolução da doença. 

Já no que respeita aos valores do estado de incapacidade neurológica (avaliada pela EDSS) 

constatou-se uma associação estatisticamente significativa (r= .431, p <.001). 

 É ainda de salientar que não foram encontradas associações entre a presença de 

ansiedade e de depressão e o declínio cognitivo. No entanto, cerca de 71.2% (n=42) dos 

participantes do grupo clínico não apresentam índices de depressão, 15.3% demonstram 

uma possível depressão (n=9), enquanto 13.6% (n=8) apresentam sintomas depressivos. 
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Relativamente aos níveis de ansiedade, 43.4% (n=25) não apresentam qualquer indício, 

23.7% (n=14) demonstram possíveis sintomas, e 33.9% (n=20) evidenciam ansiedade. 

 

 

5.5.  Declínio cognitivo: abordagem multivariada exploratória   

 Ao longo das análises precedentes pudemos apurar que o grau de declínio cognitivo 

estava relacionado com diferentes variáveis. Embora as abordagens multivariadas exijam 

amostras com um bom número de efetivos, quisemos verificar até que ponto os valores do 

declínio cognitivo eram conjuntamente explicados pelos preditores identificados ao longo 

da abordagem univariada. Nesse sentido, considerámos o grau de declínio como variável 

dependente no âmbito de uma análise de regressão múltipla, entrando com a idade, os anos 

de escolaridade, a situação profissional e a medida do EDSS. Relativamente a estas 

variáveis, a situação profissional (mensurada mediante escala nominal) não satisfaz a 

exigência de representar uma medida métrica. No entanto, como vários autores indicam 

(e.g., Hair et al., 2009), este tipo de variável poderá ser aceite no conjunto dos preditores 

caso seja transformada em dummy variables. No caso concreto da situação profissional, 

optámos por colapsar numa mesma categoria os desempregados e os 

reformados/aposentados constituindo uma variável dicotómica. A partir daqui fizemos a sua 

transformação em variável dummy, atribuindo o valor de 0 aos empregados e o valor de 1 à 

outra categoria. 

Assim, utilizando o método enter aplicámos a análise da regressão múltipla para 

testar quais das variáveis mencionadas contribuíam independentemente para predizer o grau 

de declínio cognitivo.  

Os resultados mostraram que o valor da constante era significativo (t (58) = 2.96, 

p<.006) e que o declínio era predito quer pelos anos de escolaridade (β = -.430, t (58) = 

3.47, p<.002), quer pelo EDSS (β = .298, t (58) = 2.61, p <.02). Nenhuma das outras 

variáveis previu significativamente o grau de declínio cognitivo. 
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Discussão 

 Neste capítulo espera-se analisar os resultados obtidos na realização do estudo e 

confrontá-los com a fundamentação teórica até então pesquisada, de maneira a que sejam 

perspetivadas novas formas de atuação. 

 Cerca de 70% dos casos de EM surgem entre os 20 e os 40 anos, sendo este 

aparecimento raro antes dos 15 e depois dos 50 anos (O'Connor, 2002). A amostra do 

presente estudo tem idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. Relativamente ao 

género, a maioria dos participantes pertence ao sexo feminino, 64.4%, enquanto 35.6% é do 

sexo masculino, o que está de acordo com Achiron & Mandel (2004), para quem a EM é 

mais prevalecente nas mulheres, numa proporção de 2:1. Quanto à situação profissional, 

44.1% estão empregados, 11.9% desempregados e 44.1% aposentados, algo que vai ao 

encontro das afirmações de Langdon et al. (2012), para quem a doença tem um papel 

importante na permanência no emprego. 

 Encontramos diferenças estatisticamente significativas no rendimento cognitivo 

entre ambos os grupos nas provas neuropsicológicas aplicadas. Os participantes do grupo de 

controlo obtiveram melhor desempenho na esmagadora maioria das provas de (i) memória e 

aprendizagem, (ii) atenção, velocidade de processamento da informação e funções 

executivas, (iii) linguagem e (iv) capacidade construtiva. Observamos, assim, no grupo 

clínico, um pior desempenho nas provas incidentes: na capacidade de aprendizagem, na 

plasticidade cognitiva, na memória visual, no reconhecimento de informação, na capacidade 

de recordação imediata e longa de estímulos, e na capacidade de armazenamento da 

informação. Estes resultados vão ao encontro das observações de vários autores (e.g. 

Arango - Lasprilla et al., 2007; Faglioni et al., 2000; Ruggieri et al., 2003; Staffen et al., 

2002), que reportam um rendimento significativamente mais baixo nas pessoas com EM em 

provas que têm como objetivo a avaliação da aprendizagem, da memória e da capacidade de 

armazenamento da informação. No nosso estudo, as pessoas com EM despendem mais 

tempo na realização das tarefas e dão mais erros, demonstrando, igualmente, um rendimento 

inferior em provas que exigem uma atenção contínua. Um estudo chega também a esta 

conclusão, ao encontrar que os participantes com a patologia respondem mais lentamente e 

com maior inconsistência (Bodling & Denney, 2012). O pobre desempenho evidenciado 

pelo grupo clínico nas provas incidentes no funcionamento executivo é, também, observado 

noutros estudos (e.g. Gray & Butzkueven, 2008; Wachowius et al., 2005), que reportam, 

ainda, mais défices nos testes que avaliam a atenção, a velocidade de processamento, a 
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memória e as funções executivas. Nas provas que avaliam a linguagem, o grupo clínico tem 

uma performance pior, evidenciando mais dificuldades nos testes de compreensão, de leitura 

de palavras e de escrita. São alguns os estudos que, de igual modo, encontram défices nos 

testes de compreensão para os participantes com EM, exibindo estes, de igual forma, uma 

performance inferior nas provas que exigem a utilização de um vocabulário extenso e a 

formulação de frases escritas (e.g. Elwan et al., 2011; Friend et al., 1999).  

 Quanto ao grau de declínio cognitivo encontrado nas pessoas com EM, observamos 

que 13.6% dos participantes situam-se no grau 1 (sem qualquer teste falhado), 22% são 

classificáveis no grau 2 (entre um a três testes falhados), 23.7% no grau 3 (quatro a seis 

testes falhados), 20.3% no grau 4 (sete a nove testes falhados) e 20.3%  no grau 5 (dez ou 

mais testes falhados). Assim, estima-se que cerca de 86.4% das pessoas com EM 

apresentam algum tipo de comprometimento cognitivo. Este valor está acima daquele 

encontrado noutros estudos, que indicam uma prevalência de mais de 65% das pessoas com 

EM a reportar défices cognitivos (e.g. Achiron & Barak, 2006; Amato et al., 2006; 

Chiaravalloti & DeLuca, 2008). Patti et al. (2009) encontraram que cerca de 19.5% das 

pessoas com EM apresentam défices em pelo menos 3 testes cognitivos, o que está de 

acordo com os nossos resultados, que reportam uma percentagem de 22%. 

 O sexo do participante com EM e a sua situação conjugal não estão relacionados 

com o declínio cognitivo, no entanto, associações significativas foram encontradas entre 

este e a escolaridade, a idade e a situação profissional. O estudo de Harrison et al. (2004) 

demonstra que o casamento tem um efeito positivo na saúde mental do indivíduo, algo que 

não foi comprovado no nosso trabalho. Já o estudo de Bergendal et al. (2007), não encontra 

qualquer relação entre o sexo e o declínio, o que vai de encontro aos nossos resultados. A 

escolaridade está associada ao grau de declínio cognitivo (F(4,54)=8.242, p<.001, 

ηp2=0.38), observando-se um agravamento deste com o decréscimo dos anos de formação 

académica. Encontramos que aqueles participantes cujo declínio cognitivo se situa no grau 1 

e 2 são os que têm mais anos de formação escolar. Este resultado é apoiado pelo estudo de 

Sartori & Edan (2006), no qual cerca de 79% dos pacientes com défices cognitivos têm 

menos de 9 anos de escolaridade. Tal como as observações de Bergendal et al. (2007), os 

nossos resultados demonstram que o grau de declínio cognitivo aumenta com a idade 

(F(4,54)=2.921, p<.03, ηp2=0.17). Sartori & Edan (2006) encontraram que cerca de 71% das 

pessoas com EM com défices cognitivos têm 40 anos ou mais. No que respeita à situação 

profissional, o grau de declínio é significativamente inferior nas pessoas empregadas 
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quando comparadas com as desempregadas (H= 4.59, p <.04) ou com as 

reformadas/aposentadas (H= 13.57, p <.001), o que nos leva a afirmar que as pessoas com 

EM sem ocupação profissional são mais suscetíveis de sofrer declínio cognitivo acentuado. 

Patti et al. (2010) são da mesmo opinião, uma vez que afirmam que os défices cognitivos na 

EM resultam em dificuldades ocupacionais. Estes resultados sugerem, de facto, que os 

participantes com uma formação escolar elevada têm uma maior reserva cognitiva que, por 

si só, pode atrasar o início do declínio cognitivo. Assim, o nível educacional surge como o 

principal fator protetor do declínio cognitivo, a par da situação profissional e da idade. As 

pessoas com EM empregadas, apesar de todas as limitações que a patologia impõe, não 

apresentam um declínio tão acentuado, muito por que há profissões que mantêm a pessoa 

inteletualmente estimulada, protegendo-a, assim, do declínio cognitivo. 

 Os anos de evolução da doença do participante não estão relacionados com o grau de 

declínio cognitivo (p>.05). Bergendal et al. (2007) também não encontram qualquer 

associação, embora outros estudos tenham chegado a conclusões contrárias (e.g. Amato, 

Zipoli & Portaccio, 2006; Amato et al., 2006). Pelo contrário, a incapacidade neurológica 

está significativamente associada com o grau de declínio, ou seja, quanto mais grave esta 

for, maior o grau declínio cognitivo (r= .431, p <.001). O estudo de Patti et al. (2009) 

encontrou que os participantes com EM que apresentam declínio cognitivo têm pontuações 

mais elevadas na EDSS. Pelo contrário, Lynch et al. (2005) não encontram relação entre 

incapacidade neurológica e défices cognitivos. 

 No nosso estudo, cerca de 33.9% das pessoas com a doença apresentam ansiedade e 

apenas 13.6% níveis depressivos, o que vai de encontro às percentagens encontradas por 

Wood et al. (2012), de 44.5% e 18.5%, respetivamente. Esta discrepância entre os níveis de 

ansiedade e de depressão encontrados pode ser resultado da exposição que uma situação de 

"teste" provoca. Não foi encontrada relação entre a presença de ansiedade e de depressão e o 

grau de declínio cognitivo (p>.05), o que é contraditório com os resultados de Lester et al. 

(2007), que relacionam a presença de ansiedade com a variabilidade de défices cognitivos 

encontrados. Do mesmo modo, Barwick & Arnett (2011) afirmam, também, que as pessoas 

com EM com um maior declínio cognitivo têm tendência a reportar sintomas depressivos.  

  Saliente-se que todos estes resultados devem ser analisados com cautela, uma vez 

que a amostra estudada não é representativa da população de pessoas com EM, daí a 

discrepância nos défices cognitivos encontrados nos vários estudos citados. 
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Conclusão 

 Tendo em conta os resultados obtidos no presente estudo, bem como os objetivos e 

hipóteses inicialmente postulados, é importante apontar as principais conclusões retiradas.  

1- Os participantes com EM apresentam um nível de desempenho inferior nos testes 

que avaliam a memória e aprendizagem, a atenção, a velocidade de processamento 

da informação, as funções executivas, a linguagem e a capacidade construtiva, 

quando contrastados com o grupo de controlo. 

2- Relativamente à caracterização do grau de declínio cognitivo evidenciado pelos 

participantes com EM, encontramos que 13.6% dos participantes situam-se no grau 

1, 22% são classificáveis no grau 2, 23.7% no grau 3, 20.3% no grau 4 e 20.3% no 

grau 5. 

3- A idade cronológica do participante com EM está significativamente associada com 

o grau de declínio cognitivo, que aumenta com a média das idades. As pessoas com 

declínio cognitivo de grau 1 possuem uma média de idade mais baixa e, pelo 

contrário, aquelas com declínio de grau 5 são mais velhas. 

4- O grau de declínio cognitivo aumenta com o decréscimo dos anos de escolaridade 

das pessoas com EM. Declínio cognitivo de grau 1 está relacionado com 

escolaridade elevada. 

5- Os participantes do grupo clínico ocupados profissionalmente exibem um grau de 

declínio cognitivo inferior, em relação àqueles sem ocupação profissional. 

6- O estado civil e o género dos participantes não estão significativamente relacionados 

com o grau de declínio cognitivo. 

7- Os anos de evolução da doença não exercem qualquer influência no declínio 

cognitivo. 

8- A incapacidade neurológica, avaliada pela EDSS, encontra-se significativamente 

associada com o grau de declínio cognitivo. 

9- Embora se tenham encontrado indícios de ansiedade e de depressão nos participantes 

do grupo clínico, estas variáveis não estão associadas com os défices cognitivos. 

10- Analisando conjuntamente as variáveis acima citadas, encontramos que o grau de 

declínio cognitivo é predito pelos anos de escolaridade e pela incapacidade 

neurológica. 
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 Este trabalho permite-nos refletir, não somente acerca do grau de declínio cognitivo 

encontrado nas pessoas com EM, muitas vezes ignorado e subvalorizado pelos clínicos, mas 

também na importância da avaliação neuropsicológica e da implementação de programas de 

reabilitação adequados às características dos doentes. No entanto, estes resultados devem ser 

interpretados com alguma cautela, uma vez que a amostra disponível não é representativa da 

população com EM. Saliente-se que estes défices foram negligenciados durante bastante 

tempo e é importante que a forma como são encarados seja alterada pois, tal como os 

sintomas físicos, os neuropsicológicos também interferem na qualidade de vida da pessoa. 

 A avaliação neuropsicológica mostra-se útil e essencial na caracterização das 

alterações cognitivas, emocionais e comportamentais, por intermédio de testes e de 

procedimentos estandardizados, constituindo um elemento essencial no diagnóstico e 

tratamento. Assim, o profissional serve-se de uma ampla gama de testes e de procedimentos 

estandardizados, de forma a esboçar um diagnóstico ou até mesmo traçar um plano de 

reabilitação cognitiva Neste caso, a avaliação neuropsicológica permitiu a obtenção da 

informação clínica de cada indivíduo, possibilitando a caracterização do grau de declínio 

cognitivo. No entanto, há que destacar que a aplicação de uma sequência específica de 

provas, como aconteceu no presente estudo, pode não ser ajustada às características 

particulares de cada pessoa, sendo essencial, em certos casos, ter alguma flexibilidade e 

ajustar-se às idiossincrasias de cada um. O facto de este estudo ter surgido em contexto de 

estágio não nos permitiu escolher os testes mais adequados e utilizados na literatura. 

 É um facto que os doentes que não aderem a um tratamento adequado e que não são 

enquadrados em programas de reabilitação neuropsicológica apropriados aos seus défices 

tendem a evoluir de forma mais rápida para um período degenerativo da doença. Assim, a 

caracterização dos domínios cognitivos afetados nesta patologia é essencial, para que o 

clínico seja capaz de definir planos de reabilitação adequados, individuais ou em grupo, de 

forma a que os défices sejam trabalhados. Estes programas devem consistir num processo 

ativo de educação e capacitação da pessoa, focando-se, essencialmente, na gestão e na 

aceitação das alterações cognitivas evidenciadas. É importante melhorar a capacidade física, 

social e mental da pessoa, para que esta se sinta integrada no meio social. A motivação dos 

participantes com EM, sentida pela investigadora, na procura de soluções para as suas 

dificuldades cognitivas, tornou a implementação de um programa de reabilitação cognitiva 

voltado para as suas necessidades urgente, envolvendo-os ativamente no seu processo de 

reabilitação. 



37 

 

 As perturbações psicológicas associadas à EM são de fácil instalação (ansiedade e 

depressão), devido à incerteza que esta doença provoca na pessoa, principalmente quanto à 

sua etiologia, que é desconhecida, e à sua progressão. Para além disso, sendo uma patologia 

com o auge de incidência em pessoas jovens, que se encontram maioritariamente numa fase 

de estabilidade emocional, social e laboral, coloca em risco esta segurança, culminando em 

conflitos interiores e em sentimentos de descrença pessoal. Consequentemente, e como não 

possuem recursos emocionais adequados para combater esta situação, surge a ansiedade, a 

frustração e, em casos mais extremos, a depressão, que interferem com todos os níveis da 

vida da pessoa - pessoal, familiar, social e profissional - afetando, ainda, a sua auto - estima. 

Como o questionário utilizado neste estudo para a avaliação da ansiedade e da depressão 

exclui questões somáticas que, eventualmente, possam estar relacionadas com a patologia, 

afastou qualquer confusão que pudesse ter sido criada entre estes e os sintomas depressivos 

e ansiosos. 

 Importa expor as limitações e dificuldades na realização deste estudo: a amostra é 

relativamente pequena, tendo-se limitado, devido a dificuldades na recolha de dados, a 

pessoas portadoras de EM maioritariamente do tipo recorrente - remitente, não havendo uma 

distribuição igualitária para todos os tipos da patologia. Entendemos que o facto de a bateria 

neuropsicológica ser um pouco extensa tenha levado ao cansaço e impaciência do 

participante, podendo estes fatores ter influenciado o seu desempenho. Ainda, destacamos a 

não existência de concordância na bibliografia quanto aos défices cognitivos mais 

comummente encontrados nesta patologia. Além do mais, salienta-se, também, a ausência 

de estudos deste género validados para a população portuguesa.  

 Este estudo não pretende a generalização dos resultados, mas acreditamos que 

poderá ser um instrumento de reflexão e um ponto de partida para trabalhos mais alargados 

e concretos acerca da caracterização do grau de declínio cognitivo em Portugal. 
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