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RESUMO 

O presente trabalho tem como tema central de estudo o perfil cognitivo de pessoas adultas 

infectadas pelo vírus da Hepatite C (HCV). A hepatite C pode ser definida como uma 

doença infecciosa, que se desenvolve por uma atividade inflamatória, que pode gerar um 

comprometimento no Sistema Nervoso Central, reduzindo significativamente a qualidade 

de vida do indivíduo, inclusive com o aparecimento de fadiga e sintomas depressivos. Por 

isso, tornou-se necessário aprofundar a relação entre HCV e alterações em processos 

mentais e cognitivos, por meio da avaliação neuropsicológica de funções executivas, as 

quais se referem, de forma geral, à capacidade do sujeito de engajar-se em 

comportamentos orientados a objetivos. O presente trabalho retrata um estudo sobre a 

avaliação de funções executivas (em especial, controle inibitório) de pessoas infectadas 

pelo vírus da Hepatite C, utilizando os testes Stroop e Trilhas Coloridas. Os instrumentos 

da bateria neuropsicológica foram aplicados em um único encontro. Neste estudo, foram 

avaliadas vinte pessoas adultas infectadas pelo vírus HCV, sendo 60% do gênero 

masculino. As idades variaram de 39 a 66 anos, com média de 46 anos (DP =8,0). Quanto 

à escolaridade, a média foi de 9,1 anos (DP = 2,6). O grupo controle é composto por 39 

pessoas, sendo 56% do gênero masculino, com idade média de 43 anos (DP=11) e 

escolaridade média de 9,2 anos. Foram coletados informações clínicas dos participantes, 

que demonstraram que 55% eram virgens de tratamento e aproximadamente 78% 

apresentaram genótipo 1 e uma grande variabilidade na medida de PCR. Comparando o 

grupo controle com grupo clinico no desempenho dos testes, os resultados mostraram que 

a diferença não foi significativa no Trilhas Coloridas – forma 2 (t(57) = .545; p=.588) 

nem no Stroop Parte 3 (t(57) = -1,735; p=.088). A média dos participantes ficou abaixo 

do esperado no teste Stroop Cores e Palavras (M=30). Já em relação ao subteste Trilhas 

Coloridas – parte 2, o tempo médio do grupo clínico, quando comparados a pessoas da 



 

 

mesma idade, apresentou-se dentro da média. Com a análise de escolaridade com o 

desempenho dos testes, observou-se uma correlação moderada e positiva nos testes: 

Trilhas Coloridas Forma 2 (r=.32; p= 0,13) e Stroop Cores e Palavras (r=.31, p= 0,15), 

mostrando que a maior escolaridade resulta em maiores escores em testes 

neuropsicológicos. A complexidade de fatores que interagem com o desempenho 

cognitivo no grupo de pessoas com HCV tornou-se evidente neste estudo. Reforça-se a 

relevância de investigar de que forma o vírus HCV afeta os aspectos cognitivos do 

indivíduo, em especial investigar as funções executivas de pessoas infectadas. 

Palavras-chaves: Neuropsicologia, Hepatite C, Controle inibitório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The present study focused on investigating the cognitive profile of adults infected with 

hepatitis C virus (HCV). Hepatitis C can be defined as an infectious disease that develops 

an inflammatory activity, which may cause an impairment in the central nervous system, 

significantly reducing the quality of life of individuals, including the onset of fatigue and 

depressive symptoms. Therefore, it became necessary to deepen the understanding of the 

relationship between HCV and changes in mental and cognitive processes, through 

neuropsychological assessment of executive functions, which refer, in general to, the 

individual's capacity to engage in behavior-oriented goals. This study presented the 

assessment of executive functions (in particular, inhibitory control) in patients infected 

with hepatitis C virus using the Stroop Test (ST) and the Colored Trail Making Test 

(CTMT). The battery of neuropsychological instruments was administered in a single 

session. Twenty adults infected with HCV were evaluated, 60 % were males. Their ages 

ranged from 39 to 66 years of age, the mean age was 46 years (SD = 8). Regarding 

education, the average was 9.1 years (SD=2.6). The control group consisted of 39 

participants, 56% males, mean age of 43 years (SD=11) and average education of 9.2 

years. Clinical information of the participants was collected and 55% never received 

treatment, 78% presented genotype 1, and showed a large variability of PCR.  Comparing 

the control group with the clinical group, results showed no significant differences on the 

CTMT - form 2 (t(57) = .545, p = . 588) nor on the ST- Part 3 (t (57) = -1.735, p = .088). 

The mean score on the Stroop Test- Part 3 was below the expected mean indicated in the 

normative data (M=30). In relation to the subtest Colored Trails- Part 2, most of the 

participants had an average performance, when compared to people of the same age. 

Years of education, when compared with the performance on the tests, generated a 

moderate positive correlation: Form 2 Colored Trails (r=.32; p= 0,13) and Stroop Test 



 

 

Part 3 (r=.31, p= 0,15), showing that higher the education correlated with higher scores 

in neuropsychological tests. The complexity of the factors that interact with cognitive 

performance within the HCV group was observed. The importance of investigating how 

HCV affects cognitive aspects of individuals, in particular the executive functions of 

infected people, needs further research.  

 

Keywords: Neuropsychology, Hepatitis C, Inhibitory control. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como tema central de estudo o delineamento do perfil 

cognitivo de pessoas adultas infectadas pelo vírus da Hepatite C (HCV). O problema da 

pesquisa consiste em entender como o HCV, ao entrar em contato com o Sistema Nervoso 

Central, pode interferir na cognição de adultos infectados sob a perspectiva da 

Neuropsicologia. 

A hepatite C pode ser definida como uma doença infecciosa, que causa inflamação 

do fígado, adquirida pelo contato com o sangue ou outros fluídos corporais, infectados 

por meio da manipulação de material contaminado em contato com a pele, sendo 

considerada a mais comum infecção crônica veiculada pelo sangue, ou também pelo uso 

de drogas com seringas compartilhadas, visto que pela via sexual e pela transmissão 

vertical apresenta menos potencial infeccioso (Varaldo, 2003; Focaccia, 1997). As formas 

mais comuns de contágio são a manipulação por material contaminado em contato com a 

pele ou o uso de drogas com seringas compartilhadas. Segundo o Ministério da Saúde, as 

maiores proporções de casos estão relacionadas ao uso de drogas (18%), seguido de 

transfusão de sangue e/ou hemoderivados (16%) e à transmissão sexual (9%), porém com 

elevado percentual (43%) de pessoas que desconhecem a origem da doença (Ministério 

da Saúde [MS], 2011). 

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais (MS, 2011) 

entre 1999 e 2009, foram registrados 60.908 de casos confirmados de Hepatite C no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Realizado nas capitais 

brasileiras, o estudo de prevalência de base populacional das infecções pelos vírus das 

hepatites A, B e C identificou a prevalência do vírus nas capitais brasileiras, concentrando 

a maior parte dos casos na região norte, seguido da região nordeste (2,1%), da região 
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centro-oeste e sudeste (cada uma com 1,3%), depois Sul (1,2%), Distrito Federal (0,8%) 

e Norte (0,7%).  

Neste mesmo boletim, os fatores de risco mais relevantes encontrados na população 

de 13 a 69 anos foram o uso de drogas injetáveis e o uso de droga inalada. Quanto ao 

gênero, encontrou-se 1,5 homens para cada mulher infectada, em 2009. Pessoas com 

idade entre 30 e 59 anos são as mais atingidas (MS, 2011). 

Os dados epidemiológicos e conhecimentos acerca da transmissão do vírus ainda se 

encontram em construção. Atualmente no mundo, 170 milhões de indivíduos, ou seja, 

aproximadamente 3% da população mundial, estão infectados pelo vírus da hepatite C 

(HCV), com infecção crônica e sob risco de desenvolver as complicações da doença. 

(Veronesi, & Focaccia, 2009). 

Estima-se que de três a quatro milhões de pessoas são infectadas com o HCV a cada 

ano. De acordo com a  Organização Mundial de Saúde (OMS,2003), o Brasil encontra-se 

no nível intermediário para transmissão da Hepatite C, com prevalência da infecção 

situada entre 2,5 e 10 por cento. Os países com altas taxas de infecção crônica são o Egito 

(2,2%), Paquistão (4,8%) e China (3,2%) (MS, 2011). A incidência da doença é maior em 

países em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela ocorre entre 1% e 2% 

da população, enquanto que no Brasil, os dados são de que 1,5% da população são 

infectados.  

O comprometimento tanto do SNC quanto do Sistema Nervoso Periférico (SNP), 

mesmo que incomum, é muito mais frequentemente relatado nas hepatites crônicas do 

que nas hepatites agudas (Bichuetti & Oliveira, 2005). A lesão neurológica acontece com 

maior frequência naqueles que apresentam comorbidades como poliarterite nodosa e 

crioglobulinemias. Acredita-se que o sintoma neurológico advenha de lesões vasculares, 

tanto de “vasa nervorum” (vasos sanguíneos que nutrem os nervos), quanto de pequenos 
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vasos intracranianos. Provavelmente, a capacidade de indução inflamatória e vascular 

destes vírus deve tardar a aparecer, justificando a maior relação entre hepatites crônicas 

e manifestações neurológicas. 

O presente estudo aborda os mecanismos de ação derivados desta infecção e suas 

consequências para o desempenho cognitivo e suas respectivas funções mentais e 

apresenta a avaliação de funções executivas, em especial, controle inibitório de pessoas 

infectadas pelo vírus da Hepatite C. 

Objetivos 

Geral 

 Investigar as funções executivas, especificamente o controle inibitório, em 

pessoas infectadas pelo HCV.  

Específicos 

 Descrever a relação entre possíveis alterações em funções executivas, 

especificamente controle inibitório, em pessoas infectadas e suas características 

demográficas (sexo, idade, escolaridade); 

 Identificar características clínicas (tratamento e genótipo) do grupo de pessoas 

portadoras do vírus HCV que se relacionem com características cognitivas; 

 Descrever a relação entre depressão e desempenho cognitivo, especificamente, 

controle inibitório, no grupo clínico; 

Justificativa 

Ao compreender o perfil neuropsicológico de pacientes com Hepatite C e tendo visão 

de como o vírus pode afetar determinadas funções cognitivas, é possível contribuir para 

a compreensão de quais ações são necessárias para um manejo clínico mais adequado, 

visto que a forma em que o vírus interage no Sistema Nervoso Central pode repercutir em 

alterações no processo cognitivo e suas respectivas funções. Desde o momento da 
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descoberta da infecção até a fase de tratamento, é essencial que as funções executivas 

estejam preservadas, em especial, o controle inibitório, pois ele é importante para que a 

pessoa infectada possa inibir respostas para aderir ao tratamento e a um novo estilo de 

vida. Sabe-se que o vírus HCV causa prejuízos de forma sistêmica ao organismo e à vida 

da pessoa infectada, tornando necessário aprender a ter uma nova rotina com 

determinados padrões de comportamento inibidos, para prevenir tanto a reincidência 

quanto outras consequências pósinfecção, como por exemplo, a depressão. Considerando 

a prevalência da infecção por HCV na população mundial, faz-se necessário um 

aprofundamento no tema proposto, visto que existem poucos estudos que relacionem a 

doença da Hepatite C e suas possíveis interações com o Sistema Nervoso Central. 
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2. Revisão de Literatura 

Neste capítulo primeiramente serão apresentadas informações básicas sobre a infecção por 

HCV, posteriormente serão expostos fundamentos da Neuropsicologia, bem como seu conceito e 

formas de intervenção e, sem seguida, será proposta uma abordagem neuropsicológica para 

compreender possíveis danos do HCV nas funções executivas, enfocando na função controle 

inibitório.  

2.1 O vírus HCV e seu mecanismo – Conceito, Sintomas e Tratamento 

Há cinco principais vírus da hepatite, referidos como tipos A, B, C, D e E. Os tipos B e C 

levam a doenças crônicas em centenas de milhões de pessoas e são a causa mais comum de 

cirrose hepática e câncer, sendo que a Hepatite B é considerada 10 vezes mais infectante 

que o vírus da Hepatite C. Os diversos tipos de Hepatite possuem aspectos em comum e 

do ponto de vista clínico-laboratorial, são causados por diferentes agentes etiológicos 

(Ferreira, & Silveira, 2004). 

Hepatite A e E são normalmente causados por ingestão de alimentos ou água 

contaminados. Hepatite B, C e D geralmente ocorrem como um resultado do contacto 

com fluidos corporais infectados. A hepatite A é transmitida pela via fecal oral, água e 

alimentos contaminados por fezes com o vírus da Hepatite A e atinge, em maior número, 

crianças e adolescentes. (World Health Organization [WHO], 2012).  

A Hepatite C difere das outras quanto à evolução e suas características 

epidemiológicas. Descoberta em 1989, a Hepatite C constitui um dos mais importantes 

problemas de saúde pública na atualidade, devido a sua magnitude, diversidade 

virológica, padrão de transmissão, evolução clínica, a complexidade diagnóstica e 

terapêutica da hepatite viral C (MS, 2011). É considerada uma das doenças infecciosas 

mais relevantes nos dias atuais. Antes desta descoberta, era denominada como hepatite 

não-A e não-B, um tipo de doença hepática derivada da transfusão sanguínea. (Corrêa & 

Borges, 2008). 
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Ela é causada pelo vírus HCV (Hepatitis C Virus), que mede entre 30 e 38 nanômetros 

e possui uma diversidade genotípica que acarreta em alterações em vários aspectos do 

organismo (funcionamento do fígado, por exemplo). Em 1992, foi desenvolvido o 

primeiro teste para identificação do anticorpo contra o HCV (anti-HCV), proporcionando 

maior segurança em transfusões sanguíneas. (Zuckerman & Thomas, 1998). 

A hepatite C tem como agente etiológico o vírus RNA, da família Flaviridae e é 

descrita como uma doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas (até formas 

fulminantes que são raras). As hepatites sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, 

cefaléia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia (dor nas articulações), náuseas, 

vômitos, desconforto no hipocôndrio direito (cólicas associadas à vesícula) e aversão a 

alguns alimentos e cigarro. A icterícia é encontrada entre 18 a 26% dos casos de hepatite 

aguda e inicia-se quando a febre desaparece, podendo ser precedida por colúria e 

hipocolia fecal. Pode haver também hepatomegalia. Na forma aguda os sintomas vão 

desaparecendo paulatinamente. Das pessoas infectadas, 70 a 85% desenvolvem a forma 

crônica mantendo um processo inflamatório hepático por mais de seis meses. Destas 

pessoas, 20% a 30% evoluem para cirrose e dos cirróticos 1,0% a 5,0% desenvolvem 

hepatocarcinoma (Ministério da Saúde [MS], 2004). 

2.2. A transmissão 

A transmissão ocorre principalmente por via parenteral. São consideradas populações 

de risco acrescido: indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados 

antes de 1993, pessoas que compartilham material para uso de drogas injetáveis, inaláveis, 

tatuagem, "piercing" ou que apresentem outras formas de exposição percutânea. A 

transmissão sexual pode ocorrer principalmente em pessoas com múltiplos parceiros e 

com prática sexual de risco acrescido, sem uso de preservativo. A transmissão perinatal 

é possível e ocorre quase sempre no momento do parto ou logo após. A transmissão intra-
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uterina é incomum. A média de infecção em crianças nascidas de mães HCV positivas é 

de aproximadamente 6%, havendo co-infecção com HIV sobe para 17%. A transmissão 

pode associar-se ao genótipo e carga viral elevada do HCV. Apesar da possibilidade da 

transmissão através do aleitamento materno (partículas virais foram encontradas no 

colostro e leite materno), não há até agora evidências conclusivas de aumento do risco à 

transmissão, exceto na ocorrência de fissuras ou sangramento nos mamilos (MS, 2011). 

Não há vacina, nem imunoglobulina para a hepatite C. Aos portadores crônicos do 

HCV são recomendadas as vacinas contra hepatite A e B, se forem susceptíveis, evitando 

o risco destas infecções. Aos portadores do HCV é importante que orientações sejam 

dadas para evitar a transmissão do vírus. A possibilidade da transmissão vertical (mãe-

filho) e através do aleitamento materno deve ser problematizada com mães infectadas 

pelo VHC. Usuários de drogas injetáveis e inaláveis não devem compartilhar seringas e 

canudos. Embora o risco de transmissão sexual seja pequeno, esta informação deve ser 

passada para casais discordantes (um tem a infecção e o outro não). Entretanto, de forma 

geral, como forma de prevenção de DST, incluindo a hepatite B, o uso de preservativo 

deve ser buscado. O portador não deve fazer doação de sangue. Os profissionais devem 

seguir as normas de biossegurança nos estabelecimentos de saúde (MS, 2004). 

Os genótipos chegam a apresentar 30 a 50% de diferença no seu RNA. Esta divisão é 

importante porque cada subtipo tem características próprias de agressividade e resposta 

ao tratamento. Genótipos 1 e 4 tem maior resistência ao tratamento com interferon que os 

2 e 3. O genótipo é desnecessário para o diagnóstico da infecção, mas é extremamente 

importante na tomada de decisões quanto ao tratamento. Para os genótipos 2 e 3, por 

exemplo, a dose da medicação e o tempo de tratamento são menores do que os 

recomendados para o genótipo 1. 
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Segundo o MS (2011), o HCV é classificado em seis principais genótipos (designados 

de 1 a 6), diversos subtipos e cerca de 100 diferentes cepas, com base na heterogeneidade 

da sequência genômica. Os genótipos 1, 2 e 3 têm distribuição mundial: entre eles, os 

genótipos 1a e 1b são os mais comuns, representando 60% das infecções no mundo. No 

Brasil, são encontrados, principalmente, os genótipos 1a, 1b, 2a, 2b e 3, com 

predominância do genótipo 1 sobre genótipos não-1, com distribuição de 60% e 40%, 

respectivamente. Entre os portadores diagnosticados no Brasil que apresentam o genótipo 

1, aproximadamente em 25% é observado o genótipo 3 e 5% são diagnosticados com o 

genótipo 2 (Martins, 2006). Um estudo realizado em 2002 na região Sul encontrou 

prevalência semelhante entre genótipos 1 e 3 (Alves, 2003). 

2.3 Patogênese do HCV 

O vírus HCV possui grande capacidade mutagênica e um amplo espectro clínico, 

fazendo com que 85% dos indivíduos infectados evoluam para a manifestação crônica da 

doença intensamente, dependendo das características do hospedeiro, sendo o seu estado 

imunológico um dos fatores mais importantes a serem considerados. Além deste, os 

fatores hormonais e genéticos devem estar implicados na patogênese da hepatite pelo 

HCV, sendo aceito que a doença costuma progredir mais rapidamente no sexo masculino 

e naqueles com idade superior a 40 anos. Outra variável independente no prognóstico 

evolutivo da fibrose hepática, é o consumo alcoólico (Strauss, 2001). 

Tanto a hepatite aguda, quanto a crônica, pelo HCV, são geralmente assintomática. 

Entre as características principais da infecção, estão: longa evolução da doença, a 

concomitância de elevada carga viral, a ausência de alterações enzimáticas e alterações 

histológicas mínimas ou ausentes. A lesão hepatocelular se faz pelo reconhecimento 

imunológico da célula infectada e sua destruição. A dinâmica desse processo mostra-se 
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extremamente variável, fazendo com que a reação necro-inflamatória do fígado tenha 

diferentes intensidades (Bichuetti & Oliveira, 2005). 

O tempo de incubação (entre o contato com o vírus até o desenvolvimento da hepatite 

aguda) é de 15 a 60 dias (média de 45 a 55 dias), mas a pessoa já pode transmitir a doença 

mesmo antes disso. O diagnóstico da fase aguda requer a realização de PCR (polimerase 

chain reaction), uma técnica de biologia molecular que permite detectar o genoma do 

vírus da hepatite C -: Este tipo de teste é tão sensível que pode detectar uma quantidade 

de vírus até ao limite inferior de 50 UI/ml o que é equivalente a 100 cópias (ou partículas 

virais) por mililitro de sangue. Este método também está na base da técnica que se utiliza 

para determinar o genótipo do vírus da hepatite C (genótipo). Ela é bastante útil, uma vez 

que infecções agudas podem ser soronegativas. (Kieffer, Sarrazin, Miller, et al., 2006). 

2.4 Classificação 

Mesmo sendo considerada assintomática em, aproximadamente, 80% dos casos, e 

possuindo um curso de difícil previsão, a Hepatite C faz parte do diagnóstico diferencial 

das hepatites virais agudas. Para que a doença seja confirmada, é preciso que haja 

persistência de RNA HCV (genoma viral) no organismo por, pelo menos, seis meses. 

Assim que o diagnóstico for confirmado, é essencial realizar a notificação, para promover 

uma melhor caracterização da disseminação da doença (Ferreira, & Silveira, 2004). 

Segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10),  existem variantes e formas 

diversas no contexto da Hepatite C (Quadro 1). Quadro 1  

 

 

 

 

 



10 

 

 

Formas e variantes da Hepatite C (CID-10). 

Classificação CID Descrição 

CID B17.1 Hepatite Viral Aguda C 

CID B18.2 Hepatite Viral Crônica C 

CID B18.2 associada à B 18.1 Hepatite viral crônica C associada à 

Hepatite viral crônica B 

B18.2 –associada à B 20.24 Hepatite viral crônica C associada à 

Doença pelo HIV 

Cirrose Cirrose Hepática Compensada 

Cirrose Hepática Descompensada 

Carcinoma Hepatocelular 

 

A cirrose compensada é geralmente diferenciada da cirrose descompensada por meio 

do escore de Child-Turcotte-Pugh (Child ou CTP), utilizado para avaliar o grau de 

deterioração da função hepática, além de ser marcador prognóstico. A pontuação é 

calculada como a soma dos escores de albumina, bilirrubina, tempo de protrombina, 

ascites e encefalopatia. A soma dos pontos obtidos é situada em uma escala de 5 a 15 

pontos, sendo classificada como “A” (5-6 pontos), “B” (7-9 pontos) ou “C” (10-15 

pontos). O escore de Child ≥ 7 (classes B e C) indica cirrose descompensada e é critério 

para indicação de transplante hepático (Child, & Turcotte, 1964). 

Ela pode variar em gravidade de uma doença leve com duração de algumas semanas 

para uma doença grave ao longo da vida. Estatisticamente, 60-70% de pessoas 

cronicamente infectadas desenvolvem a doença hepática crônica, 5-20% desenvolvem 

cirrose, e 1-5% morrem de cirrose ou câncer de fígado (OMS, 2012).  

2.5 O tratamento e suas consequências  

Apesar de investigações em curso, não há atualmente nenhuma vacina para prevenir 

a infecção pelo vírus C. Para tratar pessoas infectadas e deter a progressão da doença 

hepática pela inibição da replicação viral, a opção mais adequada e utilizada nos dias de 
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hoje é a utilização do Interferon (INF), a primeira linha de defesa contra esta doença. O 

Interferon é uma citocina imunomoduladora, a qual é produzida normalmente por 

linfócitos em resposta às infecções virais, cujo objetivo é modular a capacidade do 

sistema imunológico, aumentar a habilidade do organismo na luta contra as infecções 

bacterianas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de pessoas infectadas 

(Côrrea, & Borges, 2008). 

Os mesmos autores relatam que o  HCV pode gerar graves consequências para a saúde 

de pessoas infectadas, podendo levar inclusive ao desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular. Esta infecção, ao atingir o nível crônico, reduz o desempenho físico, o 

desempenho social, a saúde mental e, consequentemente, acarreta em alterações 

significativas na qualidade de vida (Côrrea & Borges, 2008). 

A infecção por vírus da hepatite C é muitas vezes associada com a disfunção cognitiva 

e depressão. Os autores Wilkinson, Radkowski e Tomasz (2009), para tentar comprovar 

a capacidade neuroinvasiva, estudaram a autópsia do tecido cerebral de 12 pacientes 

infectados pelo HCV, seis dos quais eram co-infectados com o vírus da imunodeficiência 

humana. Após vários procedimentos de análise no córtex, os estudiosos puderam concluir 

que o  HCV infecciona regiões do cérebro, tais como a micróglia / macrófagos (que atuam 

na defesa do sistema nervoso) e, em menor extensão, os astrócitos (responsáveis pela 

sustentação e nutrição dos neurônios). Os resultados encontrados neste estudo podem 

explicar a base biológica de alterações neurocognitivas em infecção por HCV.  

A hepatite C, quando apresentada como infecção co-mórbida importante em casos de 

HIV, se agrava de tal forma que pode chegar a causar encefalopatia, considerada uma 

síndrome virológica e neurológica secundária, ou seja, uma infecção oportunista, a partir 

do diagnóstico de HIV e AIDS. (Rowland, & Merrit, 2007).  
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Um estudo realizado nos Estados Unidos contou com 187 participantes, sendo 115 

pacientes soropositivos e 72 soronegativos (Devlin, et al, 2012). Tal estudo buscou 

demonstrar que a disfunção cognitiva associada ao vírus HIV pode ser exacerbada por 

comorbidades, tal como o vírus da hepatite C (HCV). A avaliação do funcionamento 

neurocognitivo contou com os domínios referentes à velocidade de processamento de 

informação, atenção, memória de trabalho, funções executivas, aprendizado, memória, 

fluência verbal e velocidade psicomotora. Os resultados revelaram que cerca de metade 

dos pacientes infectados pelo vírus HIV exibiram comprometimento neurocognitivo. O 

HCV foi apresentado como um dos fatores mais consistentes no que se refere ao declínio 

do desempenho cognitivo, enquanto que o uso de substância foi o que apresentou menor 

correlação. Desse modo, os resultados sugerem que em indivíduos infectados pelo HIV, 

o comprometimento cognitivo continua a ocorrer, principalmente nos casos em que há 

coinfecção pelo vírus da hepatite C. 

Sabe-se que é difícil estabelecer um prognóstico da evolução do quadro clínico de 

uma pessoa que foi infectada pelo vírus. Mesmo tendo uma característica assintomática, 

a hepatite C crônica traz como principal sintoma a cirrose, mas também algumas 

manifestações extra-hepáticas, que decorrem da presença frequente de componentes 

autoimunológicos derivados da infecção. Por ser conhecida como uma doença sistêmica, 

conviver com a hepatite C implica complexas e diversas necessidades que devem ser 

consideradas (Veronesi & Focaccia, 2009). 

A maior manifestação clínica é a hepatite e algum grau de fibrose, acompanhados por 

sintomas não específicos como a fadiga. Além disso, a infecção pelo vírus da hepatite C 

pode prejudicar a qualidade de vida mesmo na ausência de doença grave. No Brasil, não 

se conhece com certeza a prevalência do HCV; há relatos feitos em diversas áreas que 

sugerem que, em média, ela esteja entre 1% e 2% da população em geral (Ferreira & 
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Silveira, 2004). Um inquérito realizado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia revelou 

que dos 1.173.406 doadores de sangue avaliados, 14.527 (1,23%) foram reativos para o 

anti-HCV (Martins, Narciso-Schiavon & Schiavon, 2011).  

Em associação às doenças hepáticas, existem importantes manifestações extra-

hepáticas da infecção pelo HCV. Dentre elas pode-se citar a neuropatia periférica 

acometendo aproximadamente 40 a 75% dos pacientes infectados. Muitas dessas 

síndromes estão relacionadas a doenças autoimunes ou linfoproliferativas, tendo como 

substrato patológico a replicação do HCV dentro das células linfoides, provocando uma 

resposta imunológica anormal, com formação de imunocomplexos e induzindo um 

processo inflamatório com posterior desenvolvimento de vasculite pela ativação do 

sistema complemento. (Carvalho, Garcia & Furtado, 2013).  

Em estudo realizado na Itália, cuja hipótese é de que os indivíduos portadores do HCV 

estão em maior risco de acidente vascular cerebral isquêmico, pela característica 

inflamatória e sistêmica da infecção. O objetivo do trabalho foi avaliar a prevalência e o 

papel da infecção pelo HCV em pacientes com acidente vascular cerebral. A amostra foi 

composta por 820 pacientes infectados e 620 para o grupo controle. Descobriu-se que a 

prevalência de HCV foi maior em pacientes com acidente vascular cerebral do que a 

observada no controle. Os dados demonstram que a infecção pelo HCV assume um papel 

importante para inflamação local e /ou sistêmica induzida por ela (Adinolfi, et al, 2013).  

Para diagnóstico da doença, existem inúmeros métodos, mas principalmente são 

utilizados testes de detecção de anticorpo ou testes de detecção combinada de antígeno e 

anticorpo do HCV, em que o anti-HCV é considerado o principal marcador. A presença 

de anti-HCV não define isoladamente a presença de infecção ativa e deve ser interpretada 

como contato prévio com o HCV. Também são feitos testes de amplificação de ácidos 

nucleicos, denominados HCVRNA, que permitem detectar o RNA viral de todos os 
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genótipos e subtipos descritos do HCV. Esses testes podem ser qualitativos, quando 

apenas detectam a presença do RNA viral, ou quantitativos, quando quantificam o RNA 

viral (MS, 2011).  

Outro método utilizado para diagnosticar a Hepatite C é a biópsia hepática, um 

procedimento invasivo, que na maior parte das situações é essencial para estadiamento da 

hepatite crônica e para definição da necessidade de tratamento. O diagnóstico histológico 

da hepatite crônica C baseia-se na presença de infiltrado inflamatório portal 

predominantemente linfocitário (MS, 2011).  

A hepatite C pode evoluir para o carcinoma hepato-celular e cirrose hepática. As 

complicações da cirrose hepática incluem ascite, hemorragias digestivas, peritonite 

bacteriana espontânea e encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática é uma piora na 

função cerebral que ocorre quando o fígado não consegue mais remover as substâncias 

tóxicas no sangue. A amônia, que é produzida pelo corpo quando as proteínas são 

digeridas, é uma das substâncias tóxicas neutralizadas pelo fígado. Várias outras 

substâncias podem se acumular no corpo se o fígado não funcionar adequadamente.      

Tais substâncias podem causar danos ao sistema nervoso. Os sintomas da encefalopatia 

hepática são o resultado de uma função cerebral alterada, especialmente uma 

incapacidade de permanecer consciente. Nas primeiras etapas, aparecem pequenas 

mudanças no pensamento lógico, na personalidade e no comportamento. O humor pode 

mudar, e o juízo alterar-se. À medida que a doença avança, aparece sonolência e confusão 

e os movimentos e a palavra tornam-se lentos. A desorientação é frequente. Geralmente, 

o problema é observado em pessoas com doença hepática crônica. Os sinais incluem o 

estado mental anormal e déficits nas funções cognitivas. A encefalopatia hepática grave 

pode ser tratada. As formas crônicas da doença tendem a piorar ou continuar 

reaparecendo. (Munoz, 2008). 
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O tratamento específico para a fase aguda é complexo e ainda não está totalmente 

esclarecido na literatura. Se necessário, apenas sintomático para náuseas, vômitos e 

prurido. Na hepatite crônica estima-se que um terço a um quarto dos casos necessitará de 

tratamento. Sua indicação baseia-se no grau de acometimento hepático. Pacientes sem 

manifestações de hepatopatia e com aminotransferases normais devem ser avaliados 

clinicamente e repetir os exames a cada seis meses. No tratamento da hepatite C crônica 

pode-se administrar interferon convencional ou peguilado associado à ribavirina 

dependendo do genótipo infectante (MS, 2004).  

O tratamento da hepatite C crônica tem como objetivo primário a supressão sustentada 

da replicação viral. Os benefícios esperados são: melhora da qualidade de vida e resposta 

viral sustentada, definida pela reação em cadeia da polimerase qualitativa negativa após 

24 semanas do final do tratamento. Estão disponíveis no Brasil o IFN convencional e a 

RBV, ambos de produção nacional, e o PEG-IFN alfa-2a e alfa-2b, produzidos por 

diferentes companhias farmacêuticas. O esquema recomendado para tratamento dos 

pacientes portadores de hepatite crônica C com genótipo 1 é a associação de PEGIFN e 

RBV, durante 48 a 7284 semanas O esquema recomendado para tratamento da hepatite 

crônica C genótipo 2 ou 3 na existência de fatores preditores de baixa RVS é a associação 

de PEG-IFN e RBV, durante 24 a 48 semanas.  

Os efeitos colaterais do tratamento podem ser: sintomas de gripe forte, como calafrios, 

febre, dores de cabeça, tosse (70 a 80% dos pacientes); Perda de audição (0,0002%); 

Alopecia (perda de cabelo); Alterações psiquiátricas (aproximadamente entre 20% a 40% 

dos pacientes tratados: depressão, ansiedade, dificuldade de concentração, apatia, 

transtornos do sono, irritabilidade e inclusive tendência suicida, sintomas que podem 

alterar a qualidade de vida e motivar a suspensão do tratamento). Outros efeitos adversos 

são: Fadiga, Astenia, perda de peso, problemas autoimunes, alterações na tiroide (3% a 
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4% dos pacientes tratados), manifestações cutâneas, Neuropatia, Retinopatia (problemas 

da visão), Síndrome ou sensação de estado gripal (febre, calafrios e dor de cabeça), 

plaquetopenia (perda do número de plaquetas), entre outros (Garcia et al., 2012).  

A respeito da resposta virológica ao tratamento, os pacientes com indicação de terapia 

por 24 semanas devem realizar o teste quantitativo de detecção do HCV (HCV-RNA) no 

final do tratamento (semana 24), para avaliar a resposta virológica. Caso apresentem 

resultado negativo (carga viral indetectável), deve-se realizar novo HCV-RNA na semana 

48 (seis meses após o término do tratamento), para avaliar RVS. Em pacientes com 

indicação de terapia por 48 semanas, o HCV-RNA quantitativo deve ser realizado na 

semana 12 de tratamento, para avaliar a RVP. Os pacientes que não atingiram RVP 

(parcial ou total) na semana 12 devem ter o tratamento interrompido (MS, 2011).  

A ocorrência de depressão é comum durante o tratamento da hepatite C, sobretudo 

entre usuários de drogas endovenosas. Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e aqueles 

que possuem outras condições concomitantes, incluindo o HIV (Hilsabeck, Castellon & 

Hinkin, 2005). Nos últimos anos, têm sido descritas outras condições, como transtorno 

bipolar, transtornos psicóticos e transtornos de personalidade, embora, até o momento, o 

risco da ocorrência desses agravos não esteja bem estabelecido (Hilsabeck, 2003).  

Um estudo foi realizado para avaliar a Qualidade de Vida (QV) em pacientes com 

hepatite C através da escala World Health Organization Quality of Life Assessment versão 

breve (WHOQOL-bref). Foram avaliados 108 pacientes de hepatite C. Aproximadamente 

45% dos pacientes estavam nada ou muito pouco satisfeitos com a sua saúde. Sobre as 

respostas do WHOQOL, o domínio ambiental obteve o escore mais alto, enquanto o 

menor escore foi do domínio relações sociais. Houve associação estatística significativa 

entre renda familiar e qualidade de vida em todos os domínios (p<0,001) e associação 

estatística significativa entre educação e os domínios físico, psicológico e social da 
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qualidade de vida (p<0,05). Os pesquisadores concluíram que pacientes com hepatite C 

crônica têm uma QV geralmente pobre, especialmente no domínio relações sociais. 

(Alves, et al, 2012).  

Neste capítulo foram apresentadas as características gerais da Hepatite C, seus 

sintomas, diagnóstico, manifestações hepáticas e extra-hepáticas do vírus HCV, 

prognóstico, formas de contágio e aspectos relevantes do tratamento. Além disso, foi 

abordada a relação entre presença de HCV e depressão e de que forma a infecção pode 

afetar a qualidade de vida do indivíduo infectado. 

 2.6  Neuropsicologia – conceito e aspectos da avaliação neuropsicológica 

A Neuropsicologia é uma ciência do século XX que estuda a relação entre a função 

cerebral e comportamento, ou seja, as modificações comportamentais resultantes de 

alterações funcionais metabólicas e estruturais do cérebro. Pesquisas nesta área reforçam 

a capacidade de resposta que as conexões neurais possuem quando recebem uma 

estimulação (Andrade, Santos & Bueno, 2004). 

Atualmente, podemos situá-la numa área de interface entre as Neurociências, podendo 

ser chamada de Neurociência Cognitiva e as Ciências do Comportamento, sendo que o 

seu enfoque central é o estudo das capacidades mentais mais complexas, como a 

linguagem, a memória e a autoconsciência (Gouveia, Bolognani, Brucki & Fabricio 

2001).  

O profissional que atua na área de Neuropsicologia precisa realizar um exame 

neurológico organizado o suficiente para proporcionar uma melhor delimitação das 

alterações de ordem cognitiva, o nível de alteração do SNC sofrida e quais capacidades 

se mantêm preservadas. Para responder a tais perguntas e identificar quais consequências 

cognitivas, emocionais e comportamentais de uma lesão, o neuropsicólogo dispõe de 

alguns instrumentos que vem sendo adaptados e validados para a população brasileira. 
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Cabe ao neuropsicólogo escolher quais instrumentos devem ser utilizados, decisão esta 

que será embasada na etiologia da lesão e pela organização cerebral funcional (Manning, 

2005).  

A avaliação neuropsicológica apresenta-se como uma disciplina com finalidade, 

procedimento e corpo de investigação intrínseca. Embora os seus primórdios estejam 

enraizados em intuitos de determinação e localização de lesões cerebrais, a atualidade 

conferiu-lhe uma dinâmica multifacetada e multicontextual de ação. Os objetivos do 

exame neuropsicológico passaram a estender-se por várias frentes: poderá ser 

implementado para auxiliar a formular um diagnóstico ou para permitir estabelecer o 

sistema de cuidados pessoais/familiares ao indivíduo; para avaliar a eficácia de um 

programa de intervenção, para erigir um programa de reabilitação, ou para fins de 

investigação; para testar uma questão forense em contexto judicial ou ainda para auxiliar 

a construir um programa educativo na escola. Destes múltiplos objetivos decorrem 

diferentes procedimentos de avaliação que variam conforme os contextos e a questão de 

referenciação (Malloy-Diniz, Fuentes, Mattos & Abreu, 2010).   

Luria (1984) ressalta que a avaliação neuropsicológica precoce permite identificar 

quais áreas foram afetadas e proporcionar um aprendizado constante quanto às mudanças 

graduais no funcionamento cognitivo e comportamental na fase inicial de recuperação. 

Dessa forma, ela auxilia na preparação do paciente e seus familiares para lidarem com o 

processo de reabilitação em longo prazo e suas etapas, pois antecipa mudanças e auxilia 

na adequação das expectativas e no manejo da ansiedade (Gouveia, 2009). 

2.7 Neuropsicologia e HCV  

Ao pensar na relação entre HCV e sintomas neurológicos, o mecanismo de lesão 

neurológica nestes casos precisa ser mais estudado, mas acredita-se que algumas 

alterações no desempenho cognitivo podem estar relacionadas com a atividade 
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inflamatória, principalmente em casos de hepatite crônica. Manifestações extra-hepáticas 

na hepatite C crônica são relatadas em até 74% dos pacientes, sendo que destes pacientes, 

os sintomas neurológicos aparecem em torno de 10 a 15% das pessoas infectadas, 

acreditando-se que o sintoma neurológico advenha de lesões vasculares (Bichuetti & 

Oliveira, 2005). 

Entre as manifestações extra-hepáticas citadas acima, encontram-se as alterações 

cognitivas (geralmente amnésia de curto prazo) e a síndrome neuropsíquica (fadiga e 

depressão mental), como será exposto mais detalhadamente a seguir (Veronesi-Focaccia, 

2009). 

Segundo Montagnese, et al. (2012), a avaliação neuropsicológica de pessoas com  o  

HCV, tem diferentes objetivos: 

1) Para detectar o grau e monitorar alterações cognitivas relacionadas com a mau 

funcionamento do fígado; 

2) Para comprovar denúncias de “Névoa” do cérebro ou dificuldades de 

concentração, para monitorizar alterações cognitivas (ou seja, os efeitos colaterais 

do interferon); 

3) Avaliar indivíduos submetidos a um transplante hepático, para os primeiros sinais 

de comprometimento neuropsiquiátrico. 

Os autores afirmam que nos últimos anos, tem havido crescente evidência de que 

existam alterações neuropsicológicas em pacientes com HCV crônica (Montagnese, et 

al., 2012). A infecção pode ocorrer muito antes do desenvolvimento da fibrose hepática 

ou da cirrose.  

  Montagnese, et al., 2012 relatam que estudos têm sido publicados sobre o 

desempenho neuropsicológico em pacientes com hepatite C. Infelizmente, estes têm 

muitas vezes incluídos (a) pacientes com cirrose, (b) os pacientes que havia adquirido a 
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infecção por drogas intravenosas anterior mau uso, (c) pacientes que tinham co-infecções, 

(d) os pacientes que tiveram o tratamento com interferon não muito tempo antes do 

estudo, (e) os pacientes que estavam em uso de medicação psicoativa ou (f) pacientes que 

se queixavam de cansaço, o que poderá tudo colidir com o desempenho cognitivo. O 

prejuízo foi relatado nas seguintes funções: Atenção sustentada, função executiva, 

aprendizagem verbal, recordação verbal, memória e memória de trabalho.  

Mesmo assim, o perfil neuropsicológico destes pacientes permanece mal definido. 

Este tema é certamente digno de mais investigação, visto que são as complexas interações 

entre comprometimento neuropsicológico, a percepção da doença, o humor, fadiga, 

funcionamento diário e a qualidade de vida. Tais aspectos provavelmente serão a chave 

para escolhas de tratamento para HCV pacientes em um futuro próximo (Montagnese, et 

al., 2012). 

Um estudo, realizado para testar a hipótese de uma disfunção cognitiva subclínica em 

pacientes infectados pelo VHC, investigou 100 pacientes HCV positivos não tratados com 

um instrumento que se caracteriza como um teste eletrofisiológico sensível de 

processamento cognitivo. Os aspectos como qualidade de vida e fadiga foram avaliados 

através do questionário SF-36 e a Escala de Impacto de Fadiga, respectivamente (Kramer, 

et al, 2002). 

Os autores encontraram como resultado que a função cognitiva do cérebro foi 

subclinicamente prejudicada na coorte de pacientes infectados com HCVVHC e 

constataram, também, que anormalidades do Sistema Nervoso Central, tais como fadiga 

e depressão ocorrem com mais frequência pelo vírus da hepatite C (HCV) do que em 

muitas outras causas de doença hepática crônica. A constatação de que a fadiga não está 

relacionada com a atividade de hepatite ou o modo de infecção poderia indicar um efeito 

independente do HCV no funcionamento do cérebro. A função cognitiva do cérebro foi 
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subclinicamente prejudicada na amostra de pacientes infectados com HCV, 

demonstrando que pacientes com infecção pelo HCV apresentam um comprometimento 

neurocognitivo significativo, possivelmente indicando uma manifestação extra-hepática 

da hepatite crônica C. 

Em estudo realizado na França, encontrou-se que o HCV atinge 1,2% da população 

francesa e que esta infecção está associada com sintomas psiquiátricos como a depressão. 

Juntamente com outros fatores (por exemplo, a gravidade da condição hepática), a 

depressão pode provocar uma piora significativa na qualidade de vida. Por outro lado, 

algumas condições psiquiátricas podem aumentar o risco de infecção pelo HCV. Em 

viciados em drogas via intravenosa, a taxa de contaminação do HCV varia de 74-100%. 

Em comparação com a população geral, uma maior taxa de contaminação pelo HCV 

também foi notado em alguns outros subgrupos de sujeitos (pacientes com abuso ou 

dependência de álcool, coma induzida pelo álcool, doença hepática e pacientes 

psiquiátricos internados), porém nenhuma explicação para este fenômeno foi dada. 

(Vignau, Karila, Costisella & Canva, 2005). 

Os mesmo autores abordam a questão do tratamento pelo Interferon e a depressão. 

Muitas manifestações psíquicas são observadas durante o tratamento para HCV. Entre 

eles, os transtornos de humor são conhecidos por ocorrer no início da entrada em 

tratamento e para situar-se dentro do alcance de medidas preventivas. A frequência de 

depressão durante o tratamento varia de 0 a 37%. Além de sintomas depressivos, é 

possível o surgimento de várias deficiências no Sistema Nervoso Central (sistemas 

principalmente límbicos, dopaminérgicos e neuroendócrinos), cognitivas e perturbações 

nos padrões de EEG, os quais são consistentes com uma demência subcortical leve. 

Também podem aparecer distúrbios na função da tireoide que são suscetíveis de 

contribuir para a produção ou agravamento de transtornos do humor. Faz-se necessária 
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uma melhor gestão desses efeitos colaterais psiquiátricos, uma vez que esta população 

representa uma alta porcentagem de candidatos potenciais para a terapia de interferon. 

Ainda sobre o tratamento da Hepatite C e suas consequências, alguns 

pesquisadores afirmam que durante a terapia, o Interferon pode causar graves síndromes 

neuropsiquiátricas, incluindo depressão com ideação suicida, psicoses paranóicas, ou 

estados de confusão mental. O objetivo do estudo realizado foi analisar as evidências de 

pesquisa para a contribuição de Interferon para a etiopatogenia de síndromes 

psiquiátricas, analisar os resultados da investigação de síndromes neuropsiquiátricas 

induzidas pelo tratamento Interferon e descrever os possíveis mecanismos subjacentes a 

essas síndromes, e seu tratamento são revistos. Os autores afirmam que as razões e gestão 

destes efeitos colaterais continuam bastante desconhecidas. (Schaefer, Engelbrechta, Gut, 

Fiebich, Baur, Schmidt, Grunze & Lieb, 2002). 

Um estudo foi realizado com 30 pacientes infectados pelo HCV, com objetivo de 

encontrar evidências do envolvimento do Sistema Nervoso Central em pacientes HCV 

infectados com doença hepática de grau leve (Weissenbord, Krause, Bokemeyer, Hecker, 

Schuler, Ennen, Ahl, Manns & Boker, 2004). Os pesquisadores encontraram como 

resultado que 50% dos pacientes foram identificados como tendo fadiga leve e 15% dos 

pacientes com fadiga de moderada a grave. Os métodos utilizados no estudo foram: a 

escala de impacto de fadiga, exame neurológico e neuropsicológico, eletroencefalografia 

(EEG) e cerebral de prótons por ressonância magnética (MRI) e espectroscopia (MRS). 

A maioria dos pacientes relatou dificuldades de concentração e memória. Em comparação 

com os controles saudáveis, os pacientes com infecção pelo HCV mostraram evidências 

de comprometimento cognitivo, principalmente em atenção e funções executivas, os 

níveis mais elevados de ansiedade e depressão e redução da qualidade de vida.  
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Nos Estados Unidos, a Hepatite C é a causa mais comum de doença hepática 

crônica e reduz significativamente a qualidade de vida, porém o papel dos déficits 

cognitivos, que contribuem para a morbidade desta doença não está bem definido. O 

objetivo de um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em São Diego, foi 

examinar o funcionamento cognitivo em pacientes com hepatite C crônica e de investigar 

as relações entre os parâmetros de gravidade da doença e do desempenho em testes 

neuropsicológicos. Participaram da pesquisa 66 pacientes com hepatite C crônica e 14 

pacientes com outras doenças crônicas do fígado, os quais realizaram uma bateria breve 

de testes neuropsicológicos que avaliaram as seguintes funções: atenção, 

visuoconstrução, aprendizagem, memória e velocidade psicomotora. Constatou-se, neste 

estudo, que os resultados dos testes de pacientes com hepatite crônica C não diferem dos 

de pacientes com outras doenças hepáticas crônicas. Assim, os pacientes com e sem 

hepatite C crônica experienciam déficits cognitivos, especialmente em tarefas que exigem 

atenção e velocidade psicomotora, ambos apresentando disfunção cognitiva, o que 

demonstra que a lesão hepática progressiva pode resultar em problemas cognitivos, 

mesmo antes do desenvolvimento de cirrose. (Hilsabeck; Perry & Hassanein, 2002). 

Um trabalho realizado em Londres aborda a questão da qualidade de vida [QV] 

em pacientes hepáticos, bem como a função cognitiva em três diferentes fases da HCV 

(Cirrose Hepática, Crônica e Cirrose com Prévia Descompensação).  A QV pode ser 

definida, de forma geral, como uma satisfação geral de um indivíduo com sua vida, e é 

certamente influenciado por fatores como relações interpessoais, satisfação no trabalho, 

prosperidade e espiritualidade além do estado de saúde. Segundo estes autores, uma série 

de estudos têm revelado evidências de comprometimento cognitivo em pacientes com 

hepatite C, tanto em pacientes com e sem cirrose. Esses achados têm sido atribuídos a um 

http://www.journal-of-hepatology.eu/medline/record/ivp_02709139_35_440
http://www.journal-of-hepatology.eu/medline/record/ivp_02709139_35_440
http://www.journal-of-hepatology.eu/medline/record/ivp_02709139_35_440
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possível efeito direto da infecção na função cerebral. (Forton, Howard & Taylor-

Robinson, 2003). 

 Forton, Howard & Taylor-Robinson (2003) realizaram um estudo no qual foi 

utilizado o questionário da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), que se refere 

à avaliação do bem-estar no domínio da saúde física e mental. Foram avaliados 120 

pacientes infectados pelo vírus da HCV. Também foi utilizado o SF-36 e o Questionário 

de Qualidade de Vida da Hepatite. Por meio de uma ampla bateria de testes padronizados, 

foram avaliadas funções como: memória, atenção, função executiva, percepção visual e 

função psicomotora. Houve diferença significativa no comprometimento cognitivo nos 

pacientes cirróticos com história de descompensação prévia- Este estudo não encontrou 

nenhuma evidência de comprometimento cognitivo no vírus da hepatite C (HCV) 

pacientes infectados com doenças crônicas, contrariando estudos anteriores de pacientes 

HCV. Outros estudos comprovam que a atenção pode ser o domínio mais relevante e 

sugerem que a deficiência neuropsicológica está presente apenas em um em cada seis 

pacientes com HCV (Kramer; Bauer; Funk; Hofer; Jessner; Steindl-Munda; Wrba; Madl; 

Gangl & Ferenci, 2002). 

Cysique, Maruff, Darby & Brew (2006) estudaram o impacto da aquisição da 

infecção aguda pelo HCV em parâmetros da função cerebral que permanece pouco 

compreendido O objetivo deste estudo foi elucidar quaisquer mudanças na função 

cerebral observados em indivíduos durante a infecção aguda pelo HCV através da 

avaliação do desempenho cognitivo. A amostra foi composta por indivíduos com HIV / 

HCV aguda ou coinfecção e grupo controle formado por pacientes HIV. Para a testagem 

neurocognitiva, foi utilizada uma avaliação informatizada do desempenho cognitivo, com 

duração de, aproximadamente 1 hora e meia, que foi previamente validado na infecção 

pelo HIV.  
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O estudo avaliou oito domínios cognitivos (função psicomotora, identificação, 

monitoramento e aprendizagem pareada, aprendizagem associativa, aprendizagem visual 

e memória operacional e função executiva). Os resultados foram obtidos por meio do 

cálculo de velocidade cognitiva geral, precisão do desempenho, função executiva e testes 

Z-scores. Não foram observadas diferenças significativas no total precisão Z-score ou 

desempenho composto entre grupos de estudo. No entanto indivíduos com a HCV tiveram 

desempenho significativamente pior nas funções executivas quando comparados ao grupo 

controle.  (Garvey et al, 2012).  

Bichuetti e Oliveira (2005) afirmam que sintomas neurológicos devem ser 

identificados em pacientes portadores crônicos do HCV e propõe uma justificativa da 

relação entre o vírus da hepatite crônica e manifestações orgânicas, de que, 

provavelmente, a capacidade de indução inflamatória e vascular apareçam como sintoma 

do vírus da hepatite. Em relação ao SNC, são descritos casos de encefalopatias crônicas 

evolutivas levando a quadros isquêmicos bem definidos. Porém, sintomas menores como 

vertigem, hipoestesias e dificuldades de coordenação são relatados em pacientes 

portadores do HCV.  

Os mesmos autores afirmam que hepatites virais podem ser causa de síndromes 

medulares (mielite transversa), meningites, encefalites, mesmo que o mecanismo de lesão 

neurológica nestes casos ainda seja incerto. Acredita-se que mecanismos imunomediados 

relacionados devam estar relacionados a um mimetismo viral e atividade inflamatória, 

assim como efeito direto dos vírus no Sistema Nervoso Central (SNC). Estas evidências 

são mais claras em casos de hepatites crônicas. 

Um estudo realizado na Escola de Medicina na Universidade de Washington-

EUA, avaliou o efeito da coinfecção do vírus da hepatite C (HCV) e HIV no desempenho 

neuropsicológico e estado neurológico em HIV / HCV virgens de tratamento. Foram 
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avaliadas: função neuropsicológica, depressão, qualidade do sono e ansiedade. 

Participaram deste estudo 264 pacientes com dados de status do HCV, 30 eram HCV 

positivo e 234 eram HCV negativo. O grupo HCV positivo teve um desempenho 

neuropsicológico significativamente menor, sugerindo que a coinfecção HCV / HIV tem 

um impacto negativo sobre a função neuropsicológica. O HCV pode também estar 

associado com humor deprimido, particularmente sintomas depressivos somáticos 

(Clifford, Evans, Yang & Gulick, 2005). 

2.8 Avaliação de funções executivas (teoria e instrumentos) 

Com o avanço da neuropsicologia clínica, os estudos das funções cognitivas vêm 

aumentando de forma considerável nos últimos anos. Entre os processos mentais mais 

investigados e discutidos atualmente na literatura estão às funções executivas (FE). O 

termo FE se refere a uma série de processos cognitivos que incluem iniciação e inibição 

de comportamentos, raciocínio verbal, resolução de problemas, planejamento de ações, 

sequenciamento, auto-monitoramento, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão, entre 

outros processos. Estas funções organizam e controlam o comportamento em prol de um 

objetivo específico (Lezak, Howieson & Loring, 2004).  

A partir dos anos 80 do século XX, surgiu a ideia de que a atenção funcionaria 

como um “sistema de supervisão”, o qual permitiria filtrar e selecionar informação de 

acordo com os planos e as intenções do sujeito (Shallice, 1988). Consequentemente, as 

funções de atenção, de memória, de planejamento e de flexibilidade cognitiva, 

começaram a ser amplamente investigadas na sua dimensão de regulação do 

comportamento e das funcionalidades do indivíduo (como é o caso do modelo do 

“executivo central” da memória, de Baddeley, 1996). 

No entanto, nos anos 90 do séc. XX, os estudos sobre emoção começam a colocar 

a hipótese de que a regulação do indivíduo depende não apenas das funções enunciadas, 
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e atualmente denominadas de frias, ou cognitivas, mas também de outras mais quentes, 

ou emocionais. Estas funções referem-se à capacidade de tomar decisões sobre aspectos 

que têm consequências emocionalmente relevantes, ou seja, à capacidade de controlar a 

ação de modo a obter resultados finais vantajosos para o organismo. A investigação de 

Bechara et al. (2000) permitiu subordinar as dimensões da tomada de decisão emocional, 

pensamento social e auto-regulação comportamental ao sistema executivo do indivíduo. 

A expressão “funções executivas” surge como uma analogia ao papel do executivo 

de uma empresa, sendo essas capazes de gerenciar todo o comportamento para que um 

determinado objetivo futuro seja alcançado (Goldberg, 2002). Por ter um papel 

fundamental nos processos cognitivos mais complexos e na produção e controle do 

comportamento, o lobo pré-frontal é considerado o substrato neurológico mais envolvido 

nessas funções e diversos estudos de neuroimagem comprovam esta relação (Miller & 

Wallis, 2009). 

As funções executivas consistem em um conjunto de processos cognitivos 

integrados que permitem ao indivíduo direcionar comportamentos a metas, avaliar a 

eficácia e a adequação desses comportamentos abandonando aqueles que se mostram 

ineficientes em prol dos mais adaptativos e, assim, solucionar problemas imediatos, em 

médio e longo prazo. De acordo com Lezak (1995), as funções executivas envolvem 

diversos componentes seriados, pois se caracterizam por uma série de comportamentos 

emitidos para conseguir alcançar um determinado objetivo, são eles: a volição, o 

planejamento, a ação proposital e o desempenho efetivo. Segundo Welsh e Pennington 

(1988), os componentes das funções executivas são: a) a capacidade de inibir ou adiar 

uma resposta; b) o planejamento estratégico da sequência de ações; e c) a manutenção de 

uma representação mental da tarefa, incluindo informações sobre os estímulos relevantes 

e o objetivo pretendido. 
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As funções executivas, relacionadas ao córtex pré-frontal, caracterizam-se 

basicamente pela capacidade de controlar, direcionar, gerenciar e integrar funções 

cognitivas, emocionais e comportamentais para execução voluntária e consciente das 

ações necessárias para administrar contingência em função de um objetivo, ou seja, 

referem-se, de forma geral, à capacidade do sujeito de engajar-se em comportamentos 

orientados a objetivos, ou seja, à realização de ações voluntárias, independentes, 

autônomas, auto-organizadas e orientadas para metas específicas (Damásio, 1996; 

Gazzaniga; Ivry; Mangun, 2002; Goldberg, 2002; Lezak, 1995).  

Alguns autores propõem uma divisão dos componentes executivos em “frios” e 

“quentes” (Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 2008; Séguin, Arseneault, & Tremblay, 

2007). Os componentes “frios” estariam mais baseados na lógica e não dependeriam 

muito de ativação emocional para seu desempenho efetivo. São exemplos deste tipo: 

planejamento, sequenciamento, inibição e flexibilidade cognitiva. Já os componentes 

“quentes” envolvem diretamente a regulação de comportamentos sociais, resoluções de 

conflitos que envolvem fatores emocionais e interpessoais e comportamentos em que 

reforços e punições estão claramente em jogo (Chan et al., 2008). Estes processos muitas 

vezes estão dissociados em pacientes com lesão frontal, como no famoso caso de Phineas 

Gage, um operário de construção civil que sofre um acidente em que grande parte do seu 

lobo frontal foi atingido por uma barra de ferro. Após este evento, Gage não parecia ter 

problemas em situações que demandavam lógica e raciocínios puros, mas era incapaz de 

manter comportamentos socialmente aceitáveis (Damásio, 1996), demonstrando um 

prejuízo predominante em seu repertório de habilidades sociais (FE quentes), com 

preservação das FE frias. 

           Alterações das Funções Executivas resultam, reconhecidamente, em dificuldades 

de o sujeito optar por ações e comportamentos ajustados e adaptativos, e em perda das 
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capacidades de resolução de problemas, de análise conceptual de temas abstratos, e de 

regulação do comportamento de acordo com objetivos estabelecidos (Lezak, 2004).  

Em suma, as Funções Executivas constituem um sistema de supervisão e de 

monitoramento do comportamento, que efetua a gestão contínua de processos cognitivos 

e emocionais, coordenando-os com informação sensorial plurimodal, interoceptiva e 

metacognitiva, oriunda da experiência passada e da realidade projetada num plano de 

futuro, tendo como objetivo último o melhor ajuste possível entre o indivíduo e o 

ambiente social, dinâmico e complexo que o envolve e que, por isso, o coloca 

frequentemente em situações inéditas. 

Miotto (2010) diz que apesar das possíveis alterações causadas pelo vírus da 

Hepatite C nas funções executivas, ainda se observam poucos estudos que tenham 

investigado a relação entre a espessura cortical dessas regiões e o desempenho em testes 

neuropsicológicos que examinam componentes cognitivos destas funções em pessoas 

com este diagnóstico. 

  Os resultados de um estudo realizado em São Paulo (Miotto & col., 2009) 

demonstraram que o vírus da Hepatite C, ao entrar em contato com o Sistema Nervoso 

Central, pode acarretar em alterações de humor (depressão) e também nas funções 

cognitivas: QI estimado, memória episódica de evocação tardia e de reconhecimento 

visuo-espacial e memória de curto prazo, alterações observadas especialmente no 

Hemisfério esquerdo, consideradas comuns ao quadro de encefalopatia hepática, derivado 

do processo infeccioso.  

Para constatar estas alterações foram avaliados 40 pacientes em lista de espera 

para transplante hepático por bateria de testes neuropsicológicos, escalas de depressão e 

entrevista no Serviço de Transplante do Fígado do HC-FMUSP. Foram avaliadas algumas 

funções, tais como: funções de memória, atenção, funções executivas, velocidade de 
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processamento de informação, velocidade psicomotora. Os principais déficits foram 

associados à memória episódica visual-espacial e reconhecimento, revelando que os 

problemas visuo-perceptivas e visuo-espacial, pode ser um fator importante que contribui 

para esses déficits. (Miotto & col., 2009).  

Nos últimos anos tem se aprofundado as pesquisas em Neuropsicologia, 

especialmente sobre o córtex pré-frontal e as funções executivas. O córtex pré-frontal, 

que ocupa quase um terço da massa total do córtex, mantém relações que correspondem 

a conexões com regiões de associação com diversas estruturas subcorticais e possui as 

únicas representações corticais de informações provenientes do sistema límbico. Tal 

localização tem levado pesquisadores a caracterizá-lo como um local de integração entre 

diferentes processos cognitivos e como a interface entre a cognição e a emoção. 

(Capovilla, Assef & Cozza, 2007; Cozolino, 2002; Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). 

 As funções executivas são complexas e envolvem uma seleção de informações e 

são responsáveis por componentes cognitivos que permitem que o sujeito apresente um 

comportamento orientado, ou seja, suas ações norteadas a um objetivo e orientadas para 

metas específicas (Ardila & Ostrosky-Solís, 1996; Gazzaniga, Irvy e Mangun. 2002). 

Para que isso seja possível, é preciso haver uma integração de informações atuais com 

informações previamente memorizadas, planejamento, monitoramento e flexibilidade 

cognitiva (Gazzaniga & colaboradores, 2002; Lezak, 1995) 

Luria (1981) propôs três sistemas ou unidades funcionais relacionados às funções 

executivas que contribuiriam para as tarefas cotidianas, e exigiriam o ato de selecionar, 

estocar e manipular informações relevantes, fundamentais para o planejamento 

(antecipação de eventos e de suas consequências, bem como o seu monitoramento) das 

ações e para alcançar o objetivo final. Tais ações são auto-organizadas, mediante a 

avaliação de sua adequação e eficiência em relação ao objetivo pretendido, de modo a 
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eleger as estratégias mais eficientes, resolvendo assim, problemas imediatos, e/ou de 

médio e longo prazo. Esta habilidade de estabelecer um plano coerente de ação tende a 

estar comprometida após lesão pré-frontal ou após uma neuroinfecção, por exemplo. 

 As funções executivas são requeridas sempre que se faz necessário formular 

planos de ação ou quando uma sequência de respostas apropriadas deve ser selecionada 

e esquematizada. Do ponto de vista da neuropsicologia a função executiva compreende 

os fenômenos de flexibilidade cognitiva e de tomada de decisões. Atualmente é sabido 

que os módulos corticais responsáveis pelas funções executivas se localizam nos lobos 

frontais direito e esquerdo. (Malloy-Diniz, Sedo, Fuentes, & Leite, 2008).  

Entre os componentes que fariam parte das Funções Executivas estão o 

Planejamento, Iniciação, Controle Inibitório, Automonitoramento, Flexibilidade 

Cognitiva, Sequenciamento, Tomada de Decisão, Abstração, Categorização, Memória 

Operacional e Fluência (Blair & Diamond, 2008). Também estão relacionados às Funções 

Executivas juízo moral, motivação e comportamentos socialmente aceitos. A memória de 

trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva influenciam o desenvolvimento 

da autorregulação que, segundo estes autores, pode ser entendido como desenvolver uma 

reflexão para o equilíbrio entre os processos emergentes de ativação emocional e da 

regulação cognitiva são vistos como influenciando e sendo influenciada pelo 

desenvolvimento de funções executivas.  

Para promover uma melhor compreensão acerca do seu funcionamento, a função 

executiva de integração temporal do córtex pré-frontal pode ser subdividida em três 

funções cognitivas: ajuste preparatório, controle inibitório e memória de trabalho. As 

três regiões pré-frontais estão envolvidas em um ou outro aspecto da atenção; a região 

medial e o giro cingulado anterior estão envolvidos na movimentação e na motivação; a 

região lateral se relaciona com o ajuste preparatório e com a memória de trabalho, e a 
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região orbital (e, de certa forma, também a medial) se relaciona com o controle inibitório 

de impulsos e interferências (Fuster, 2008).  

O controle inibitório é uma função de caráter integrativo temporal do córtex pré-

frontal e consiste na capacidade de inibir respostas inadequadas, impulsivas ou respostas 

a estímulos distratores, que possam interromper o curso efetivo de uma ação ou resposta 

adequada em curso. O objetivo fisiológico desta função é suprimir as entradas internas 

(por intermédio da memória) e externas (por intermédio dos sentidos) que possam 

interferir na estruturação do comportamento, do discurso, ou da cognição. O controle 

inibitório é responsável pela capacidade de responder apropriadamente a estímulos, 

inibindo respostas não-adaptadas (Junior & Melo, 2011). 

A importância do controle inibitório tem sido destacada em diversas áreas, desde 

o nascimento até o processo de envelhecer, em comportamentos necessários para 

adaptação do cotidiano, na caracterização de psicopatologias e por gerar 

comprometimentos funcionais importantes. Pesquisadores das Neurociências afirmam 

que no comportamento adaptativo ela é fundamental, por exemplo, para inibir 

comportamentos habituais e  fazer escolhas novas e mais flexíveis, como também, para 

manter o foco da atenção sem dispersar com estímulos distratores, (Dillon & Pizzagalli, 

2007).  

Segundo o modelo híbrido de Barkley (1997), indivíduos com déficits no controle 

inibitório caracterizam-se principalmente por uma dificuldade em inibir comportamentos, 

com prejuízos nas habilidades de planejamento e de interrupção de tarefas, apresentando 

características como baixa tolerância à espera, alta necessidade de recompensa imediata, 

falha na previsão das consequências, déficit na auto-regulação e presença de respostas 

rápidas, porém imprecisas. 
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Diferentes tarefas têm sido usadas para avaliar o controle inibitório. Uma delas é 

a de geração semântica (Gazzaniga et al., 2002), em que são apresentados, por escrito ou 

por figuras, substantivos diante dos quais os sujeitos devem gerar um verbo 

semanticamente relacionado. Esses substantivos podem ser de duas categorias: alta 

seleção, ou seja, aqueles que se relacionam a vários verbos, e baixa seleção, que se 

relacionam a um só verbo. Além deste teste, outros podem ser úteis quando se pretende 

avaliar esta função, como por exemplo: o Teste de Stroop e o Teste de Trilhas - Parte B. 

Desenvolvido por John Ridley Stroop, em 1935, o Teste Stroop baseia-se em 

evidências de que se leva mais tempo para nomear cores do que para ler nomes de cores. 

Assim, também se leva mais tempo para nomear a cor de impressão e/ou ler nomes de 

cores, quando esses se acham impressos em uma cor de tinta diferente da cor que 

nomeiam (Stroop, 1935). Ele é um instrumento eficaz para avaliar controle inibitório, 

uma vez que bons escores na execução do teste requerem a capacidade de controlar e 

inibir respostas automáticas.  

Stroop descobriu que o sujeito tinha uma grande dificuldade em efetuar a tarefa 

quando as palavras eram grafadas em cores incongruentes, aumentando 

significativamente o número de erros e a latência da resposta. Esta tarefa vem sendo 

utilizada com sucesso na investigação das teorias sobre a relação entre cognição e 

emoção, em especial na relação entre a cognição e a ansiedade (Williams, Mathews & 

MacLeod, 1996).  

Já a primeira versão do Teste de Trilhas, com as Partes A e B, foi criada por 

Partington em 1938, denominada de “caminhos de Partington”. O Teste de Trilhas fez 

parte da Army Individual Test Battery, de 1944, e atualmente é de domínio público 

(Lezak, Howieson & Loring, 2004). 
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Estudos sugerem que algumas alterações cognitivas (inclusive as funções 

executivas) podem estar presentes na depressão. Pacientes bipolares sintomáticos teriam 

alterações da atenção sustentada e do controle inibitório (Lezak, 1983). Um estudo 

realizado por Murphy, Rubinsztein, Michael, et al. (2001) correlacionou os achados 

neuropsicológicos descritos na literatura com alguns transtornos afetivos, principalmente 

os aspectos atentivos e mnêmicos e o funcionamento executivo. Neste estudo foi 

constatado que nos transtornos de humor, parece haver uma falha nos processos 

inibitórios de comportamentos.  

As habilidades de seleção de estímulos relevantes e inibição de estímulos 

distratores (controle inibitório) são  essenciais para a cognição e o processo de 

aprendizagem. Para Mesulam (1999), em termos neuroanatômicos, três estruturas estão 

relacionadas à atenção seletiva e inibição de estímulos: o córtex parietal superior 

(relacionado com a representação espacial exterior); o córtex pré-motor lateral 

(responsável pela orientação e movimentos de exploração) e o giro do cíngulo anterior 

(monitoração da resposta). A inibição de estímulos irrelevantes está ligada aos 

componentes do sistema límbico com o foco dados pelos processos emocionais e 

motivacionais, o córtex parietal pela inibição do foco do estímulo e as áreas frontais com 

a alocação dos processos inibitórios. 

Em suma, a Hepatite C representa um problema de saúde pública que precisa ser 

melhor compreendida em seus diferentes aspectos. A Neuropsicologia pode colaborar 

para discrição dos aspectos cognitivos alterados devido à ação do vírus e/ou seu 

tratamento. No presente trabalho, investigou-se a função de controle inibitório por meio 

de avaliação neuropsicológica. 
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3. Método  

3.1 Delineamento da Pesquisa 

A presente pesquisa derivou de um projeto maior que investiga neuroinfecção no 

sul do Brasil e que tem como investigador principal o Prof. Dr. Sergio Monteiro de 

Almeida. O estudo realizado é do tipo quase-experimental pois o desempenho em 

atividades de avaliação neuropsicológica de um grupo clínico de pacientes com HCV foi 

comparado com um grupo controle. A amostra clínica foi recrutada por conveniência 

conforme especificado abaixo. Neste estudo a variável independente é a presença do vírus 

HCV, a variável dependente é o controle inibitório. O presente relatório apresenta dados 

dos resultados obtidos neste estudo. 

3.2 Participantes 

Para a realização deste estudo foram avaliadas, no total, 39 pessoas. Foram recrutadas 

20 pessoas com diagnóstico de Hepatite C, em acompanhamento clínico no Hospital de 

Clínicas-UFPR. Os sujeitos da pesquisa foram pacientes de ambos os sexos, com idade 

entre 18 e 70 anos, com pelo menos 4 anos de escolaridade e com o diagnóstico de HCV. 

Estas pessoas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo foi composto por 

pessoas que possuíam o vírus da Hepatite C, mas que não fizeram nenhum tratamento 

até o momento da avaliação. O segundo grupo foi caracterizado por pessoas que 

realizaram algum tipo de tratamento há, pelo menos, seis meses da data da avaliação.  

O recrutamento do grupo controle, por sua vez, foi realizado através da listagem de 

doadores do Banco de sangue do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná e do Hemepar. Uma vez identificados, estes sujeitos foram contatados por 

telefone e convidados a participar da pesquisa. Foram incluídos no estudo pessoas sem 

infecção com grupo clínico por sexo, idade e escolaridade para o grupo controle.  
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Critérios de Inclusão do Grupo clínico 

 Ter idade de, no mínimo, 18 anos e máximo 70 anos, na data da avaliação; 

 Ter, no mínimo, 4 (quatro) anos de escolaridade; 

 Diagnóstico positivo para HCV; 

 Estar em acompanhamento médico ambulatorial; 

 Ser virgem de tratamento para HCV ou ter feito tratamento há pelo menos seis 

meses antes da data da avaliação; 

Critérios de Exclusão do Grupo Clínico 

 Apresentar histórico de transtorno psiquiátrico ou neurológico; 

 Ser dependente químico; 

 Apresentar histórico de problemas de aprendizagem; 

 Possuir outro quadro de doença infecciosa; 

 Estar em tratamento medicamentoso para Hepatite C; 

Critérios de Inclusão do Grupo Controle 

 Ter idade de, no mínimo, 18 anos e máximo 70 anos, na data da avaliação; 

 Ter, no mínimo, 4 (quatro) anos de escolaridade; 

 Possuir diagnóstico negativo para HCV; 

Critérios de Exclusão do Grupo Controle 

 Apresentar histórico de transtorno psiquiátrico ou neurológico; 

 Ser dependente químico; 

 O projeto foi aprovado em reunião de Colegiado do Curso de Mestrado em Psicologia, 

Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, no dia 

11/10/2012. A realização da pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos do HC-UFPR sob o número do CAAE 10886312.7.0000.0102 e 

comprovante número 059417/2012.  
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3.3  Instrumentos  

 Os instrumentos da bateria neuropsicológica foram aplicados em um único encontro. 

A avaliação neuropsicológica utilizada consistiu de vários instrumentos que são parte da 

bateria recomendada pela Universidade da Califórnia, San Diego (EUA). No entanto, a 

pesquisa apresentada neste relatório observou o objetivo do presente recorte e abaixo 

serão descritos apenas aqueles instrumentos que investigam variáveis demográficas e 

clínicas relevantes, assim como, as funções executivas estudadas neste estudo. Na tabela 

a seguir, serão descritos os testes utilizados na presente pesquisa e suas respectivas 

funções avaliadas. 

Tabela 1: Funções neuropsicológicas e seus respectivos testes 

 

Teste                                                       Função avaliada Medida   

Trail Making Test form 2                  Atenção alternada Tempo de execução   
                                                             Controle inibitório Número de erros   
   
Stroop Test     3                                Atenção concentrada   

                                                              Controle Inibitório 

 

        Número de acertos em 45 segundos   

Procurar Símbolos                     Velocidade de Processamento      

 

Códigos                                        Velocidade de Processamento  

Escore ponderado  

 Escore ponderado  

 

3.3.1 Teste de Stroop 

O Teste de Stroop de Cores e Palavras – versão Golden é constituído de três partes 

com 100 itens cada e requer a modificação da atenção em duas dimensões do estímulo 

(cor e palavra). Nas três partes, o participante dispõe de 45 segundos para executar a tarefa 

solicitada. Na primeira, Cor, o indivíduo realiza a leitura oral dos nomes das cores 

impressas em cor preta e organizadas em colunas. Na segunda, Palavra, é solicitado que 

se realize a leitura dos nomes das cores impressas em suas respectivas tintas coloridas. 

Na terceira e última parte, Cor e Palavra, faz a nomeação das cores da tinta em que as 
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palavras estão impressas, sem considerar a palavra que está impressa. Durante todo o 

teste, o indivíduo é orientado a fazer a leitura o mais rápido que puder. Os escores são 

atribuídos mediante o número de itens lidos em cada parte, no tempo máximo de 45 

segundos. Como o instrumento ainda não se encontra validado para a população 

brasileira, foram utilizados nas três partes os escores brutos seguidos pelo teste de 

diferença entre médias, além da média dos escores brutos na análise dos dados (Lezak, 

1995; Spreen & Strauss, 1998). 

Este teste tem como objetivo avaliar a atenção seletiva, a capacidade de manter 

uma meta em uma atividade e inibir a tendência de fornecer respostas impulsivas, além 

da velocidade no processamento de informações. Sendo sensível à rapidez para nomeação 

de cores. O teste exercita os as regiões cerebrais responsáveis pelo planejamento e ação. 

Ele também mensura funções como: controle inibitório de interferência, medida da 

atenção seletiva e flexibilidade mental.  

A forma conflitante de apresentação das palavras no cartão interferência atua 

como um estímulo distrator, sendo assim uma medida da eficácia da concentração ao 

mesmo tempo em que desafia a capacidade de se inibir uma resposta altamente 

condicionada em favor de uma não-usual (Spreen & Strauss, 1991).  

De acordo com MacLead e MacDonald (2000); o efeito Stroop, ou efeito de 

interferência, baseia-se nas evidências de que há uma assimetria de efeito, pois as palavras 

interferem na nomeação da cor, mas o inverso não ocorre, sugerindo que a leitura de 

palavras, do ponto de vista do processamento cerebral, é mais automática que a nomeação 

de cores.  

Baixos escores no teste Stroop (Cores e Palavras) podem indicar presença de 

alguma patologia pré-frontal (em situações que nomear a palavra dominante não pode ser 

inibido) ou algum distúrbio emocional (em pessoas histéricas ou agudamente agitadas).  
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Bom desempenho no teste sugere boa capacidade de inibir respostas conflitantes. (Golden 

& Freshwater, 2002). 

3.3.2 Teste de Trilhas Coloridas 

O segundo teste utilizado para avaliar controle inibitório, chama-se de Teste de 

Trilhas Coloridas, que avalia, também, a capacidade de engajamento e flexibilidade 

mental, o rastreamento visual, a destreza motora e a memória operacional. O tempo de 

aplicação é de 5 a 10 minutos, em média. O teste possui duas formas: 1 e 2. Tanto a forma 

1 quanto a forma 2 do teste estão relacionadas às habilidades cognitivas de percepção e 

atenção visual, velocidade e rastreamento visuomotor, atenção sustentada e velocidade 

de processamento. A forma 2 incorpora maior complexidade ao teste, avaliando também 

o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Em ambas as formas do teste o sujeito 

deve desempenhar o mais rápido que conseguir. A principal medida que o teste fornece é 

a do tempo gasto para completar cada uma das partes (Malloy-Diniz & cols., 2008).  

A forma 1 é administrada no primeiro momento. O participante é instruído a ligar 

em ordem crescente uma sequência de números (de 1 a 25) distribuídos em círculos 

aleatoriamente, em uma folha de papel, o mais rápido que puder, sem levantar o lápis do 

papel e sem errar (caso erre, o examinador lhe avisa e pede que recomece o teste a partir 

de onde errou). O tempo utilizado para realizar a tarefa deve ser cronometrado e o teste é 

interrompido se o participante passar de 300 segundos (5 minutos). Já na Forma 2, são 

dadas ao participante as mesmas instruções, solicitando que a pessoa alterne as cores, à 

medida que faz uma linha ligando os números em ordem numérica, sem tirar o lápis do 

papel. Em relação ao tempo, são executados os mesmos procedimentos em ambas as 

formas. Antes de cada teste, há exemplos que treinam o participante para realizar a tarefa. 

A pontuação das formas 1 e 2 envolve a contabilização do tempo total utilizado para 



40 

 

 

execução de cada teste, número de acertos e de erros (D’Elia; Satz; Uchiyama & White, 

2010). 

Neste estudo, foram analisados os escores brutos dos subtestes, para que se possa 

utilizar a comparação entre os grupos de estudo, visto que até o momento não existir a 

padronização dos resultados para a amostra brasileira. Serão avaliados os resultados 

obtidos no subteste Stroop (Cores e Palavras) e o tempo gasto para execução da segunda 

parte do teste “Trilhas Coloridas”, pois ambos abrangem o domínio investigado neste 

estudo (controle inibitório). Além destes escores, a medida de Interferência segundo 

D’Elia et al (2010) também foi calculada. Ela é obtida a partir da fórmula ([tempo trilhas 

forma 2- tempo trilhas Forma 1]/tempo Trilhas forma 1). 

3.3.3 WAIS-III Códigos: Subteste da Bateria Wechsler para adultos.   

Avalia a velocidade psicomotora, concentração, e habilidades motoras (gráficas), 

uma vez que requer que o analisando combine símbolos com números o mais rápido que 

conseguir, usando a referência visual. A pontuação a dada pela soma de símbolos 

desenhados corretamente dentro dos 120 segundos, que é o tempo limite do teste 

(Wechsler, 1997). 

3.3.4 WAIS-III Procurar Símbolos: Subteste da Bateria Wechsler para adultos. 

Avalia velocidade psicomotora, atenção, e concentração. É solicitado ao avaliando 

que examine dois grupos de símbolos visualmente e determine se algum dos símbolos 

correspondem a um dos 5 símbolos localizados a direita dos dois estímulos alvo. A 

pontuação é dada pela soma das alternativas corretas, menos a soma das alternativas 

erradas, marcadas pelo avaliando dentro do tempo limite de 120 segundos (Wechsler, 

1997). 

Juntos, os subtestes Códigos e Procurar Símbolos fornecem o Índice de 

Velocidade de Processamento das pessoas avaliadas. 
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3.3.5 Inventário de Depressão de Beck (BDI):  

 O BDI em língua inglesa foi submetido à tradução para o português por dois 

pesquisadores bilíngues da Universidade de São Paulo. A versão original foi comparada 

com a versão traduzida e retrotraduzida por um grupo de especialistas da área de 

psicologia e psiquiatria. Esta versão preliminar foi comparada novamente com a versão 

em português produzida pela equipe da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul. A versão final foi obtida após nova reunião entre os especialistas da Universidade 

de São Paulo e PUC-RS, juntamente com a equipe da Casa do Psicólogo. O BDI final foi 

testado em 20 estudantes universitários, com o objetivo de verificar a compreensibilidade 

do mesmo e eventuais imprecisões. O instrumento possui 21 itens. Para cada um deles há 

quatro (com escore variando de 0 a 3) afirmativas de resposta (com exceção dos itens 16 

e 18, em que existem sete afirmativas, sem, contudo variar o escore), entre as quais o 

sujeito escolhe a mais aplicável a si mesmo para descrever como esteve se sentindo nas 

duas últimas semanas, incluindo o dia de hoje (Spreen, & Strauss, 1998). Estes itens 

dizem respeito a níveis de gravidade crescentes de depressão, e o escore total é resultado 

da soma dos itens individuais, podendo alcançar o máximo de 63 pontos. A pontuação 

final é classificada em níveis mínimo, leve, moderado e grave, indicando assim a 

intensidade da depressão. 

3.4 Procedimentos 

A amostra foi selecionada consultando o número do prontuário dos pacientes 

cadastrados no ambulatório de Hepatologia do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná. Os pacientes do ambulatório foram convidados a participar do estudo 

pela pesquisadora, com o suporte da médica responsável pelo ambulatório, Dra. Maria 

Lucia Pedroso (membro da equipe de pesquisadores). As pessoas que aceitaram participar 

foram informadas sobre a finalidade do estudo, bem como quais procedimentos e etapas 
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fazem parte da pesquisa. Em seguida, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e foi iniciado o processo de testagem.  

A avaliação foi realizada em uma sala do Hospital de Clínicas, no Ambulatório de 

Hepatologia, foi explicado ao paciente como seria realizada a avaliação, as tarefas que 

lhes foram solicitadas. Nos sujeitos do grupo clínico foi analisada a presença de carga 

viral para Hepatite C. Foram anotadas algumas informações clínicas retiradas no 

prontuário e nos resultados de exames clínicos laboratoriais, (definidas pela equipe 

médica integrante do trabalho), forma de contágio, abuso de álcool, da presença do vírus 

do HCV, seu genótipo e contagem da carga viral, investigação das demais hepatites e 

investigação de HIV, biópsias do fígado, e se a pessoas fez algum tratamento ou não. 

 Em seguida, a avaliação iniciou com os testes que são aplicados em uma ordem 

seguindo um protocolo previamente estabelecido pelos pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa maior e, ao final, são administrados os questionários. Os instrumentos que 

compuseram este protocolo estão listados no Anexo 5 e o tempo médio de aplicação nesta 

pesquisa foi de 2:30 horas. 

3.5. Análise Estatística dos Dados 

 A análise dos dados obtidos foi feita, primeiramente, por meio de uma análise 

estatística descritiva, onde constam os seguintes dados: média, desvio padrão, frequência, 

valor máximo e valor mínimo dos dados demográficos dos participantes. Os resultados 

dos testes neuropsicológicos foram pontuados e classificados de acordo com o manual de 

cada um dos testes.  

 Para analisar os resultados, foram utilizados os escores brutos de ambos os testes. Os 

escores obtidos foram comparados estatisticamente entre os dois subgrupos (com e sem 

tratamento) do grupo clínico do HCV e grupo controle, por meio do t teste de Student, 

um teste paramétrico em que a amostra deve apresentar uma distribuição normal, visto 
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que o objetivo é analisar a diferença entre dois grupos, mais especificamente a diferença 

entre a média dos dois grupos.  
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4. Resultados 

Ao final da testagem, os instrumentos neuropsicológicos foram pontuados e os dados 

foram tratados, analisados e serão apresentados a seguir. Primeiramente, serão expostas 

as características da amostra, em seguida os resultados em relação à comparação de 

médias entre os dois grupos avaliados. As características clínicas da amostra com   HCV 

serão apresentadas e estão disponíveis no Anexo 6. 

Os resultados t(54) = 1,092, p=.280 mostraram que não se observou diferença 

significativa entre os dois grupos quanto à idade e à escolaridade. Quanto ao gênero, não 

houve diferença significativa entre os grupos (t(57) = -260, p=.796). Os dados 

demográficos dos grupos estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Análise Descritiva da amostra 

Características  

Demográficas 

                                                 

Grupo clínico 

N=20 

M/DP                                 

 Grupo Controle 

N=39 

M/DP 

 

 

 

     

Idade (anos) 

 

 

Escolaridade (anos) 

 

Gênero (%) 

46/8                          

 

9,15/2,66                                                                                                      

 

40% mulheres 

60% homens 

 

 43/11 

 

9,27/4,42                                                                                                      

 

43% mulheres 

56% homens 

      

 

 

  

Foram coletados informações clínicas dos participantes, que demonstraram que 

55% eram virgens de tratamento no momento da avaliação e 72% apresentaram genótipo 

1. No grupo clínico, todos os participantes apresentaram uma grande variabilidade na 

medida de PCR. 

Os resultados mostraram que a diferença entre os grupos não foi significativa no 

Teste de Trilhas Coloridas – forma 2 (t(57) = .545; p=.588), e nem no Stroop Parte 3 
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(t(57) = -1,735; p=.088). Quanto à medida de interferência no Teste de Stroop, os dois 

grupos apresentaram desempenho classificado como médio inferior quando comparados 

à norma americana. Ao analisar a diferença entre o grupo clínico e o grupo controle, 

observou-se que existe uma diferença significativa entre eles nesta medida (t(57)= -11,5, 

p<.001). 

Para verificar o índice de Depressão entre os participantes do grupo clínico, 

utilizou-se o BDI (Inventário Beck de Depressão) e os resultados foram divididos entre 

dois grupos: SEM Depressão (escore entre 0 e 18) e COM Depressão (escores entre 19 e 

63). Observou-se que os dados sugerem que 70% não apresentou um quadro de depressão 

no momento da avaliação. 

 Em seguida, o grupo clínico foi dividido em dois subgrupos, em relação a ter 

realizado ou não, tratamento para HCV. Na tabela 3, constam as médias de desempenho 

e a classificação de acordo com o manual de cada um dos instrumentos. 

Tabela 3: Comparação das médias no desempenho dos testes entre os grupos com e sem 

tratamento. 

 
Tratamento N Média Desvio 

padrão 

           Classificação 

Stroop Cores 

e Palavras 

(nº acertos) 

Com 9 30,22 10,592 Médio Inferior 

Sem 
11 29,73 5,781 Médio Inferior 

Trilhas 

Coloridas 

Forma 2 (seg) 

Com 9 110,33 26,014 Média  

Sem 
11 110,18 37,145 Média 

Códigos 

(Pontos 

ponderados) 

Com 

Sem  

9 

11 

10,5 

10,6 

2,23 

1,43 

Média 

Média 

Procurar 

Símbolos 

(Pontos 

ponderados) 

Com 

Sem  

9 

11 

11,9 

11,8 

1,33 

2,39 

Média 

Média  

 

Os dados apresentados na tabela 4 sugerem que, quando comparada a escolaridade 

e o desempenho nos testes, percebeu-se uma correlação não significativa: Stroop Cores e 
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Palavras (r=.31; p=.15), Trilhas Coloridas Forma 2 (r=.32; p= .13) e Índice de Velocidade 

de Processamento, composto pelos subtestes Códigos e Procurar Símbolos (r=.49; 

p<.001). Estes dados podem demonstrar que um indicador para o melhor desempenho nos 

testes são os anos de escolaridade. Ao analisar o IVP, este índice mostra que o resultado 

foi significativo e a correlação moderada. 

Tabela 4: Correlação entre escolaridade e desempenho nos testes. 

 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Para análise dos resultados obtidos nos subtestes do WAIS III, Códigos (Cod) e 

Procurar Símbolos (PS) que, juntos, foram as medidas de avaliação do Índice de 

Velocidade de Processamento, primeiramente foi feita a conversão dos escores brutos 

para os ponderados: PS= 12,2 (DP=1,3) e Cod= 10,5 (DP=2,2). Em seguida, foram 

convertidos em índice de Quociente de Inteligência, para classificar o desempenho de 

acordo com o manual do teste. A média do Índice de Velocidade de Processamento do 

grupo clínico foi de 106,5 (DP=8,5), classificado como desempenho médio para média 

de idade avaliada. O grupo controle teve média de Índice de Velocidade de 

Processamento de 108 (DP=12,7) e obteve desempenho classificado como médio quando 

comparada a idade, de acordo com o manual do teste. 

No grupo clínico, foram realizadas algumas análises. Ao correlacionar os achados 

entre tratamento e depressão, não foram encontrados dados significativos (r=.15; p=.51). 

Instrumento (N=59) Escolaridade (anos) 

(r) 

Correlação de Pearson 

P 

 

Trilhas Coloridas  

Forma 2 

 

-.323* 

 

.013 

Stroop Cores e Palavras .314* .015 

Índice de velocidade de 

Processamento 

.491** <,001 
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Na correlação entre pessoas que fizeram ou não tratamento em algum momento deste a 

infecção e o desempenhos nos testes utilizados, os dados encontrados mostraram que não 

houve diferenças significativas quanto ao desempenho nos testes entre o grupo de pessoas 

que fizeram e não fizeram algum tipo de tratamento para HCV. Na correlação entre a 

presença ou ausência de depressão e o desempenhos nos testes utilizados, os dados não 

apresentaram diferenças significativas. Aproximadamente 78% dos participantes do 

grupo clínico apresentam genótipo 1. A divisão foi feita entre os participantes que 

apresentam Genótipo 1 e aqueles que apresentam Genótipo não-1. A correlação entre 

genótipo e desempenho dos testes também foi realizada e não foi encontrada diferença 

significativa, conforme mostra a tabela a seguir.  

Tabela 5: Relação entre Tratamento, Genótipo e Depressão do grupo clínico e o 

desempenho nos testes 

N= 20 Depressão 

    t                r 

Tratamento 

t                r 

Genótipo 

       t                r 

Trilhas 

Coloridas 

Forma 2 

 

.84               .26    .42                .99          .26              .84 

Stroop Cores e 

Palavras                

 

.06               .97                     .16                 .89          .97              .06 

Índice de 

velocidade de 

Processamento 

 

.28                .44 

      

      .11                .47 

 

            .28           .44                      

Nota: A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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5. Discussão 

Não houve diferença significativa quanto à idade e escolaridade entre os dois grupos. 

As qualidades demográficas do grupo controle comparadas ao grupo clínico levam a crer 

que tais variáveis puderam ser controladas. A escolaridade teve correlação significativa 

com a performance nos quatro testes investigados. Embora os grupos não terem diferido 

de modo significativo quando o tempo de execução no trilhas, observou-se que na medida 

de interferência esta diferença foi significativa. Acredita-se que o grupo investigado não 

tenha apresentado alterações, visto que não houve diferença significativa entre a 

escolaridade do grupo controle. 

A média do Índice de Velocidade de Processamento do grupo clínico foi classificada 

como desempenho médio para média de idade avaliada. No grupo controle este 

desempenho foi classificado como médio quando comparada a idade, de acordo com o 

manual do teste.  Quando se relaciona a escolaridade e o desempenho nos testes Stroop 

Cores e Palavras, Trilhas Coloridas Forma 2 e Índice de Velocidade de Processamento 

(Códigos + Procurar Símbolos) foram analisadas, percebeu-se uma correlação moderada 

e positiva, isto quer dizer que um indicador para o melhor desempenho nos testes é o 

maior tempo de escolaridade.  

Neste estudo, foi constatado que aproximadamente 78% dos participantes do grupo 

clínico possuem HCV genótipo 1. Tal característica desta amostra corrobora com a 

literatura, a qual relata que os genótipos 1a e 1b são os mais comuns, representando 60% 

das infecções no mundo. No Brasil, são encontrados, principalmente, os genótipos 1a, 1b, 

2a, 2b e 3, com predominância do genótipo 1 sobre genótipos não-1, com distribuição de 

60% e 40%, respectivamente (MS, 2011).  

Nos resultados deste trabalho, observou-se que a escolaridade está diretamente 

relacionada com o desempenho nos testes, independente do grupo do qual pertence o 
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participante. Gómez-Pérez, & Ostrosky-Solís (2006) afirmam que a educação 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de algumas funções avaliadas 

em instrumentos neuropsicológicos. Estes autores relatam que a variável 

sociodemográfica escolaridade se mostra mais significativa que a idade na avaliação 

neuropsicológica. Salienta-se que a qualidade da educação formal pode influenciar no 

processo de organização cerebral. Katzman (1993) apontou que a educação pode 

influenciar no processo de funcionamento cerebral e vem a aumentar a reserva do cérebro 

e retardar o aparecimento de sintomas demenciais, explicando esta relação com base no 

aumento da densidade sináptica no neocórtex associativo. Estes dados demonstram que 

níveis elevados de educação são expressos na execução com mais acertos, menor tempo 

de realização e um melhor desempenho cognitivo.  

A literatura indica que o Controle Inibitório pode estar prejudicado quando se percebe 

uma dificuldade em inibir comportamentos, com prejuízos nas habilidades de 

planejamento e de interrupção de tarefas, apresentando características como baixa 

tolerância à espera, alta necessidade de recompensa imediata, falha na previsão das 

consequências, déficit na auto-regulação e presença de respostas rápidas, porém 

imprecisas (Barkley, 1997). 

No grupo clínico, foram realizadas algumas análises. Ao realizar o teste t dos achados 

entre tratamento e depressão, depressão e desempenho nos testes investigados, não foram 

encontrados dados significativos. Ao contrário do que traz a literatura, o grupo clínico 

teve o índice de depressão classificada como Leve a Moderada. Muitos estudos trazem 

um índice elevado de depressão, principalmente relacionado ao tratamento antirretroviral 

(Dan et al, 2006). Com isso talvez se possa explicar o baixo índice de depressão da 

amostra avaliada neste estudo, visto que são pessoas virgens de tratamento ou que 
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finalizaram seu tratamento há pelo menos seis meses. Consequentemente, pelo índice de 

depressão ser baixo, o desempenho nos testes não foi afetado por tal indicador. 

Na análise do teste t entre a presença ou ausência de tratamento e o desempenhos nos 

testes utilizados, os dados encontrados mostram que não houve diferenças significativas 

quanto ao desempenho nos testes entre o grupo de pessoas que fizeram e não fizeram 

algum tipo de tratamento para HCV. Quando optou-se por investigar o desempenho 

cognitivo de pessoas que não estivessem em tratamento na data da avaliação, o objetivo 

foi de controlar esta variável e identificar o efeito do vírus no organismo, visto que muitos 

estudos relatam as alterações que podem ocorrer durante o tratamento na vida da pessoas 

portadora do vírus HCV (Dan et al, 2006; Irwin & Terrault, 2008). 

Estudos mostram que o HCV foi apresentado como um dos fatores mais consistentes 

no que se refere ao declínio do desempenho cognitivo, quando comparado a outros fatores 

de risco em pessoas portadoras do vírus HIV como, por exemplo, o uso de substâncias. 

Desse modo, os resultados sugerem que em indivíduos infectados pelo HIV, o 

comprometimento cognitivo continua a ocorrer, principalmente nos casos em que há 

coinfecção pelo vírus da hepatite C. (Devlin et al, 2012). 

Os mesmos autores afirmam que os efeitos aparentes de HCV em coinfecção 

neurocognitivo função neste grupo foram particularmente notável. HCV estava entre os 

determinantes mais fortes da neurocognitivo disfunção da amostra, particularmente nos 

domínios de processamento velocidade, aprendizagem, memória e desempenho global. 

Estes efeitos permaneceu significativa mesmo após o controle de depressão e substância 

histórico de uso. Os resultados deste estudo sugerem que a co-infecção pelo HCV está 

associada com disfunção neurocognitiva em indivíduos infectados pelo HIV. 

Uma outra finalidade do presente estudo realizado foi identificar possíveis alterações 

em funções executivas, especificamente controle inibitório, em pessoas infectadas pelo 
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vírus HCV. Neste levantamento, encontrou-se que, provavelmente, a capacidade de 

indução inflamatória e vascular apareçam como sintoma do vírus da hepatite. Em relação 

ao SNC, são descritos casos de encefalopatias crônicas evolutivas levando a quadros 

isquêmicos bem definidos. Acredita-se que mecanismos imunomediados do vírus devam 

estar relacionados a um mimetismo viral e atividade inflamatória, assim como efeito 

direto dos vírus no Sistema Nervoso Central. Estas evidências são mais claras em casos 

de hepatites crônicas (Bichuetti & Oliveira, 2005). Outros autores afirmam a evidência 

sugerindo penetração do SNC pelo HCV tem sido observado. (Wilkinson, Radkowski, & 

Laskus, 2009). 

Os pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C (HCV), frequentemente 

descrevem sintomas neuropsicológicos. Apesar da encefalopatia hepática ser a associação 

neurológica melhor estabelecida de infecção pelo HCV, há um crescente corpo de 

literatura sobre a disfunção cerebral, com um comprometimento cognitivo leve, que 

ocorre em um estágio inicial de infecção crônica de HCV, bem antes do desenvolvimento 

de cirrose. (Forton, Taylor-Robinson, & Thomas, 2006; Patterson et al., 2011). 

Ao contrário do que traz a literatura, o grupo clínico teve o índice de depressão 

classificada como Leve a Moderada. Muitos estudos trazem um índice elevado de 

depressão, principalmente relacionado ao tratamento antirretroviral (Dan, Martin, Crone, 

Ong, Farmer, Wise, Robbins, & Younossi (2006). Por isso, talvez se possa explicar o 

baixo índice de depressão da amostra avaliada neste estudo, visto que são pessoas virgens 

de tratamento ou que finalizaram seu tratamento há pelo menos seis meses.  

As dificuldades práticas de avaliação neuropsicológica em pacientes com hepatite C 

acontecem por duas razões principais: a) o perfil neuropsicológico desses pacientes não 

está definido, e não há consenso de quais testes devem ser utilizados, b) esses pacientes 

frequentemente têm razões adicionais para a disfunção cognitiva, como tratamento 
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psicoativo, co-infecções, drogas/álcool e até mesmo a impulsividade inata que caracteriza 

personalidades aditivas. Esta característica pode afetar tanto a abordagem quanto o 

desempenho em vários testes (Montagnese, et al, 2012). 
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6. Conclusões 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de investigar a função executiva, 

especificamente o controle inibitório, em pessoas infectadas pelo HCV, por meio da 

análise comparativa entre médias dos 2 grupos avaliados (grupo clínico e grupo controle).  

Como resultado, encontrou-se que  não houve diferença significativa na função Controle 

Inibitório entre os dois grupos. . Tal resultado pode relacionar-se a algumas razões, entre 

elas: o grupo apresentou  uma escolaridade relativamente alta, o que pode indicar que o 

fato de não ter encontrado diferenças significativas entre os dois grupos seja atribuído aos 

anos de escolaridade dos dois grupos; o grupo avaliado não estava em tratamento, visto 

que as medicações e seus efeitos colaterais poderiam interferir no desempenho das tarefas 

solicitadas; as medidas dos instrumentos não foram suficientes para detectar possíveis 

alterações, visto que outras formas de interpretação dos resultados poderiam promover 

novas possibilidades de comparação. Mesmo sendo testes acessíveis, talvez para o grupo 

avaliado, ele não tenha sido suficientemente sensível .  

A complexidade de fatores que interagem com o desempenho cognitivo no grupo de 

pessoas com HCV tornou-se evidente neste estudo. Sendo assim, sugere-se para que 

trabalhos futuros nesta área apresentem resultados de estudos com maior número de 

pessoas infectadas pelo vírus HCV. Além disso, é preciso avaliar de que forma variáveis 

como idade e escolaridade, maiores ou menores do que observou-se neste trabalho, 

podem influenciar nos resultados obtidos, acarretando em alterações no desempenho 

cognitivo e na comparação entre grupos. Reforça-se a relevância de investigar de que 

forma o vírus HCV afeta os aspectos cognitivos do indivíduo, em especial investigar as 

funções executivas de pessoas infectadas. 
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Anexo 1 – Ata de aprovação do trabalho na reunião do colegiado do mestrado em 

Psicologia. 
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Anexo 2. Parecer da aprovação do estudo no Comitê de Ética do Setor de Ciências da 

Saúde- UFPR 
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Anexo 3 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Eu, Maria Geny Ribas Batista, pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, estou 
convidando o(a) Senhor(a), que está em acompanhamento ambulatorial devido à infecção 
do vírus da Hepatite C, a participar de um estudo intitulado “O Controle Inibitório de 
Pessoas adultas infectadas pelo vírus HCV”, para que possamos descobrir se este vírus 
afeta algumas funções cognitivas e executivas do cérebro.  
O objetivo desta pesquisa é realizar uma avaliação neuropsicológica em adultos com 
diagnóstico de Hepatite C.  
 
a) Caso você participe da pesquisa, será necessário que você participe de uma aplicação 
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Hepatologia, localizado no SAM 6 do Hospital de Clínicas da UFPR, para responder a 
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nem sempre você será diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas poderá 
contribuir para o avanço científico. 
 
f) A pesquisadora Maria Geny Ribas Batista, Psicóloga, aluna do Mestrado em Psicologia 
da Universidade Federal do Paraná, responsável por este estudo poderá ser contatada 
no Centro de Psicologia Aplicada, localizado na Praça Santos Andrade, 50 - 1o andar - 
sala 112, através do Telefone: (041) 3310-2614, sempre nas quartas-feiras, entre às 9 e 
18 horas, para esclarecer eventuais dúvidas que o(a) Sr.(Sra.) possa ter e fornecer-lhe as 
informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo.  
 
g) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da 
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h) As suas informações relacionadas ao estudo, serão tratadas sob forma confidencial, 
sem a divulgação de dados pessoais, para que a sua identidade seja preservada e seja 
mantida a confidencialidade. 
 
I) As despesas necessárias para a realização da pesquisa (testes e folhas de respostas) 
não são de sua responsabilidade e pela sua participação no estudo você não receberá 
qualquer valor em dinheiro. Você terá a garantia de que problemas como, por exemplo, 
algumas dificuldades cognitivas encontradas durante a realização dos testes, decorrentes 
do estudo, serão tratados no Centro de Psicologia Aplicada, localizado na Praça Santos 
Andrade, 50 - 1o andar - sala 112  
 
j) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código. 

 
h) As suas informações relacionadas ao estudo, serão tratadas sob forma confidencial, 
sem a divulgação de dados pessoais, para que a sua identidade seja preservada e seja 
mantida a confidencialidade. 
 
 
 
I) As despesas necessárias para a realização da pesquisa (testes e folhas de respostas) 
não são de sua responsabilidade e pela sua participação no estudo você não receberá 
qualquer valor em dinheiro. Você terá a garantia de que problemas como, por exemplo, 
algumas dificuldades cognitivas encontradas durante a realização dos testes, decorrentes 
do estudo, serão tratados no Centro de Psicologia Aplicada, localizado na Praça Santos 
Andrade, 50 - 1o andar - sala 112  
 
j) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código. 
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Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e 
compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A 
explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para 
interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e 
sem que esta decisão afete meu tratamento. Eu entendi o que não posso fazer 
durante a pesquisa e fui informado que serei atendido sem custos para mim se eu 
apresentar algum problema dos relacionados no item D. 
 
Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.  

 
 
_________________________________  
(Assinatura do sujeito de pesquisa ou responsável legal)  
Local e data  
 
 
______________________________  
Assinatura do Pesquisador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR 
Telefone: (41) 3360-7259 e-mail: cometica.saude@ufpr.br 
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 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável legal_________ 
 
 Pesquisador Responsável_______ 
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Anexo 4 - Questionário das atividades da vida diária 
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ANEXO 5 - Lista dos instrumentos utilizados na avaliação 
neuropsicológica da pesquisa intitulada “O Controle Inibitório em 

Pessoas Infectadas com HCV” 

 

 

a) Hopkins Verbal Learning Test Revised: possui 6 formas alternativas, 

cada uma constituído de uma lista de 12 substantivos divididos em 3 

categorias semânticas (por exemplo: animais de quatro patas, 

habitações humanas e pedras preciosas). O HVLT-R abrange três 

ensaios de aprendizagem, um processo de recordação tardia ( sem 

aviso prévio, após 20 minutos), e um reconhecimento através do 

sim/não de uma lista de 24 substantivos, sendo 12 palavras da lista 

original, e 12 novas, sendo destas, 6 das mesmas categorias da lista 

original (Spreen, & Strauss, 1998). 

 

b) Brief Visuospatial Memory Test Revised: este teste possui 6 formas 

alternativas, avaliando memória visual imediata, taxa de aquisição, 

recordação tardia e reconhecimento. Ao paciente é mostrada uma folha 

com 6 figuras geométricas simples m uma matriz 2X3. Após 10 

segundos de apresentação, o paciente deve reproduzir em uma folha 

em branco as figuras como elas são e na distribuição correta da folha. 

Após o primeiro ensaio, mais dois são realizados. Após 25 minutos do 

terceiro ensaio, é pedido ao paciente que desenhe as figuras 

novamente sob a mesmas condições. Após a evocação tardia é feito o 

reconhecimento, neste são apresentadas 12 figuras, uma de cada vez 

e o paciente deve dizer sim para as figuras que estavam no cartão 
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original e não para as demais. Não existe limite de tempo para a 

realização da tarefa (Spreen, & Strauss, 1998). 

c) Grooved Pegboard: avalia habilidade motora. É composto por um 

tabuleiro de metal com 25 buracos com ranhuras aleatoriamente 

posicionadas. Os pinos do teste têm uma “ponta” em um dos lados, e 

deve ser manipulado de modo a encaixar-se nos buracos do tabuleiro. 

A tarefa consiste em encaixar os pinos no tabuleiro o mais rápido 

possível seguindo um sequência, primeiramente com a mão dominante 

e depois com a mão não dominante. O paciente continua até colocar 

todos os pinos no tabuleiro. A pontuação é dada a partir do tempo que 

o paciente leva para completar todo o tabuleiro com cada mão (Spreen, 

& Strauss, 1998). 

d) Trilhas Forma A: avalia atenção e sequenciamento. O teste é 

constituído por 25 círculos, numerados de 1 a 25, dispersos na folha. 

Ao paciente é solicitado que ligue os números em ordem crescente até 

o ultimo número. Recomenda-se que se tenha a indicação de início e 

fim do teste, este é encerrado após cinco minutos (Spreen, & Strauss, 

1998). 

 

e) Trilhas Coloridas 1 e 2: avalia atenção, seqüenciamento, flexibilidade 

cognitiva e função motora.  Trilha 1 é semelhante a forma A, porém,  os 

círculos dos números ímpares são cor-de-rosa e dos pares amarelos, o 

participante não deve tirar o lápis do papel durante a execução da 

tarefa. A trilha 2 é semelhante a forma B, os números de 1 a 25 são 

apresentados duas vezes, cada uma de uma cor, e o paciente deve ligar 
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os números na ordem crescente alternando as cores (1 rosa, 2 amarelo, 

3 rosa, ...) (Spreen, & Strauss, 1998). 

f) WMS-III Dígitos Espacial: avalia a capacidade atencional visuoespacial. 

Subteste da escala Escala Wechsler de Habilidade não Verbal 

(Wechsler Nonverbal Scale of Ability – WNV). O teste constitui em 10 

cubos localizados em uma placa. Cada cubo é numerado de 1 a 10, e 

a face com os números fica voltada para o administrador. Na ordem 

direta o paciente deve repetir os movimentos do administrados, tocando 

na mesma sequência de cubos que o administrador tocou. Na ordem 

indireta o administrador toca os cubos em uma sequência e o paciente 

deve tocar nos cubos na sequência inversa a esta (Spreen, & Strauss, 

1998). 

g) Controlled Oral Word Association Test – FAS: avalia a fluência 

fonética.O examinando deve falar o maior número de palavras possível 

com as letras F, A, e S (uma em cada intervalo de tempo), em um tempo 

determinado, geralmente 1 minuto (Spreen, & Strauss, 1998). 

h) Category Fluency Test: avalia a fluência semântica. O examinando 

deve dizer o maior número de nomes de animais e de ações (coisas 

que as pessoas fazem), cada um em um intervalo de um minuto 

(Spreen, & Strauss, 1998). 

 

i) Stroop Color and Word Test/ Golden: São apresentados ao examinando 

3 cartões, cada um com 100 estímulos. No primeiro cartão estão 

escritas as palavras “ vermelho”, “azul”  e “verde”,impressas na cor 

preta, dispostas aleatoriamente em colunas. O examinando deve ler as 
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palavras seguindo as colunas verticalmente o mais rápido que puder. O 

Segundo cartão contém blocos de X nas cores vermelho, verde e azul, 

dispostos em colunas. O examinando deve dizer o nome das cores 

impressas no cartão o mais rápido que puder. No terceiro cartão estão 

escritas as palavras “ vermelho”, “azul”  e “verde” impressas nas cores 

vermelho, azul e verde. O examinado deve dizer o nome da cor da tinta 

das palavras ignorando o que está escrito (ex: falar verde para a palavra 

azul escrita em verde). A pontuação é dada pelo numero de palavras 

corretas ditas em um intervalo de 45 segundos por cartão (Spreen, & 

Strauss, 1998). 

 

j) Wais-III Códigos: Subteste da Bateria Wechsler para adultos (WAIS III). 

Avalia a velocidade psicomotora, concentração, e habilidades motoras 

(gráficas), uma vez que requer que o analisando combine símbolos com 

números o mais rápido que conseguir, usando a referência visual. A 

pontuação a dada pela soma de símbolos desenhados corretamente 

dentro dos 120 segundos (tempo limite do teste) (Nascimento, 2004) 

 

k) WAIS-III Procurar Símbolos: Subteste da Bateria Wechsler para adultos 

(WAIS III). Avalia velocidade psicomotora, atenção, e concentração. É 

solicitado ao avaliando que examine dois grupos de símbolos 

visualmente e determine se algum dos símbolos correspondem a um 

dos 5 símbolos localizados a direita dos dois estímulos alvo. A 

pontuação é dada pela soma das alternativas corretas, menos a soma 

das alternativas erradas, marcadas pelo avaliando  dentro do tempo 

limite de teste (120 segundos).  
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l) Category Test: Avalia formação de conceitos, flexibilidade mental e 

abstração do raciocínio. O CT consiste na apresentação seqüencial de 

200 estímulos na tela do computador. Cada estímulo pode ser 

associado com um número de 1 a 4, e o sujeito deve indicar 

(pressionando a tecla do número), qual número cada desenho sugere. 

O feedback de certo ou errado é dado após cada resposta pelo 

computador. O teste é divido em 7 subtestes. Nos primeiros seis 

subtestes um único conceito é semelhante entre as figuras, e o que é 

distinto deve ser eleito pelo número. O participante deve continuar a 

utilizar o mesmo conceito para realizar as próximas etapas do mesmo 

subteste. Quando este termina, o conceito é modificado. Esta mudança 

é passada ao sujeito, embora o novo princípio não seja revelado. O 

sétimo subteste contem slides dos subtestes anteriores. (Spreen, & 

Strauss,1998) 

 

m) Wisconsin Card Sorting Test: em sua versão computadorizada. Avalia 

a formação de conceitos, resolução de problemas, flexibilidade mental 

e abstração do raciocínio. O WCST consiste na apresentação de 128 

cartas na tela do computador dividas em três categorias diferentes: 

cores (amarelo, verde, vermelho e azul); forma (estrela, círculo, 

triângulo e cruz) e número de figuras (1 a 4). O testando deve associar 

as 64 cartas a 4 cartões estímulo segundo uma regra pré-estabelecida 

pelo computador e que não é divulgada para ele. A cada tentativa, um 

feedback é dado pelo computador com as palavras certo ou errado 

dependendo da associação feita pelo participante. A cada dez 
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associação corretas a regra é modificada. A pontuação é obtida pelo 

número de categorias completas, número total de erros e 

perseverações (Spreen, & Strauss,1998). 

n) Questionário de Atividades da Vida Diária: Avalia as atividades de auto 

cuidado (alimentação, banho, vestimenta e mobilidade básica) e 

atividades instrumentais mais complexas como gerenciamento de 

medicamentos, finanças, afazeres domésticos, que evolvem 

habilidades cognitivas. Para esta pesquisa é preenchido pelo 

examinando (Spreen, & Strauss, 1998). 

o) Avaliação do Paciente sobre seu Próprio Funcionamento: É um 

questionário relativamente breve no qual o participante assinala com 

que freqüência apresenta dificuldades de memória, linguagem e 

comunicação, uso das mãos, percepção sensorial, funções cognitivas 

complexas, função intelectual trabalho e laser. Este instrumento é 

específico para apontar sintomas cognitivos do causados pelo HIV. 

(Chelune, Heaton, & Lehman, 1986).  

 

p) Questionário Médico Neurocomportamental: Questionário breve de 

coleta de dados que são utilizadas para os profissionais que realizam 

avaliações de deficiência cognitiva.  

q) Anotações de Comportamento (preenchido pelo avaliador): Um 

“quadro” que fornece ao avaliador observações acerca do 

comportamento do indivíduo durante a testagem. As áreas avaliadas 

são o afeto, velocidade da fala, compreensão das instruções, grau de 

cooperação e  esforço. 
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r) Inventário de Depressão de Beck II. : medir a gravidade auto-relatada 

dos sintomas de depressão maior em adultos e adolescentes. É 

composta de 21 itens que são respondidos pelo próprio examinando. 

Em cada item o examinado deve marcar uma das quatro opções de 

variam de 0 a 3, refletindo a gravidade de cada sintoma depressivo 

(Spreen, & Strauss, 1998). 
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Anexo 6. Biomarcadores clínicos do grupo de pessoas infectadas pelo vírus HCV que 

foram avaliadas. 

 

PARTICIPANTE TRATAMENTO 
PCR 

(UI/mg) GENÓTIPO/subtipo 

B1001 sim 11.572.905 1/F2 

B1002 não 1.630.000 1b 

B1003 não 94.546 1a 

B1004 não 2.053.426 1a 

B1005 sim 1.083.026 1 

B1006 não - 1/F2 

B1007 sim 1.080.000 1b 

B1008 não 818.588 - 

B1009 sim 44.100 1b/F2 

B1010 não 1.594 3 

B1011 sim 792.908 1a 

B1012 não 30.300 3a 

B1013 sim 2.262.096 1/1a 

B1014 não 574.275 1/1a 

B1015 não - - 

B1016 sim 495.000 3a 

B1017 não 169.364 3 

B1018 não - 1/1a 

B1019 sim 248.549 1 

B1020 sim 1.239.690 1/F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


