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RESUMO 

 

O transtorno da insônia é definido como uma dificuldade em iniciar ou manter o sono 

ou acordar antes do esperado e não conseguir retornar ao sono, seguido por uma 

sensação de sono não reparador e de má qualidade, presente por pelo menos três meses, 

com consequência no funcionamento diurno. Estudos têm mostrado que o transtorno da 

insônia afeta o funcionamento cognitivo, em especial as funções executivas. Entretanto, 

as pesquisas que buscaram investigar a relação entre a insônia primária e o 

funcionamento executivo são bastante inconsistentes do ponto de vista metodológico, 

principalmente no que se refere à variabilidade de métodos utilizados, à 

heterogeneidade de critérios de diagnóstico da insônia e ao controle do uso de 

medicamentos que alteram o sono. Neste sentido, a presente pesquisa teve por objetivo 

investigar a relação entre a insônia e as funções executivas em adultos. Participaram da 

pesquisa 29 pessoas de ambos os sexos, com idade variando de 20 a 55 anos. Os 

participantes foram subdivididos em três grupos, sendo um composto por 10 pessoas 

com insônia primária que utilizavam medicamentos para dormir (GIM), nove pessoas 

com insônia primária que não utilizava medicamentos (GInM) e 10 pessoas saudáveis 

que compunham o grupo controle (GC). A pesquisa foi realizada em duas etapas. A 

primeira envolvia uma avaliação diagnóstica para o transtorno da insônia através de 

uma entrevista clínica e da aplicação dos seguintes protocolos: Escala de insônia de 

Atenas, Índice de Gravidade da Insônia, Diário do sono (por 14 dias), Índice da 
Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), do Teste de sonolência de Stanford, 
Inventários de depressão e ansiedade de Beck e o Inventário de sintomas de stress para 

adultos de Lipp. Após esta etapa, foi realizada a avaliação das funções executivas 

através da aplicação de uma bateria de testes neuropsicológicos composta pelos testes: 

Wisconsin, Teste de Stoop, Teste de trilhas Coloridas, Teste da Torre de Londres, 

Iowa Gambling Task (IGT) e Subteste do WAIS III span dígitos, que mediram a 

atenção seletiva, o controle inibitório a flexibilidade cognitiva, o planejamento, a 

resolução de problemas, a tomada de decisões e a memória operacional, 

respectivamente. Os resultados mostraram que os insones (GIM e GInM) apresentaram 

maior latência do sono, menor duração do sono e menor eficiência do sono, quando 

comparados ao GC. No que se refere ao desempenho nas funções executivas, não se 

observou diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas modalidades 

avaliadas. No entanto, os dados mostram indícios de que, comparado ao GInM e GC, o 

desempenho do GIM se mostrava inferior em tarefas que exigiam respostas rápidas e 

mudança de foco atencional. Já o GInM, quando comparado ao GIM e GC, exibiu 

melhor desempenho em tarefas que envolviam a flexibilidade cognitiva. Além disso, as 

medidas do sono prejudicadas foram correlacionadas com o pior desempenho dos 

insones em todos os componentes avaliados. Conclui-se que as pessoas com o 

transtorno da insônia exibiram desempenho semelhante ao das pessoas saudáveis nos 

componentes das funções executivas. Assim, pode-se inferir que existe uma relação 

estreita entre a insônia e as funções executivas nos adultos. 

 

Palavras-chave: transtorno da insônia; medicamentos; funções executivas. 
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ABSTRACT 

 

The insomnia disorder is defined as a difficulty initiating or maintaining sleep or 

waking up earlier than expected unable to return to sleep, followed by a feeling of non-

restorative and poor quality sleep, present for at least three months, with consequences 

on daytime functioning. Studies have shown that insomnia affects cognitive function, 

especially executive functions. However, researches that sought to investigate the 

relationship between primary insomnia and executive functioning were quite 

inconsistent from a methodological point of view, especially in regard to the variability 

of the used methods, the heterogeneity of diagnostic criteria for insomnia and the 

control of sleep altering drugs. In this sense, the present study aimed to investigate the 

relationship between insomnia and executive functions in adults. The participants were 

29 people, from both genders, aged 20-55 years old. Participants were divided into three 

groups, one composed of 10 people with primary insomnia who used sleep medication 

(GIM), nine people with primary insomnia who did not use medication (GInM) and 10 

healthy people who composed the control group (CG). The research was conducted in 

two stages. The first one involved a diagnostic evaluation for insomnia disorder through 

a clinical interview and the application of the following protocols: the Athens Insomnia 

Scale, the Insomnia Severity Index, Sleep Journal (for 14 days), Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI), the Stanford Sleepiness Test, depression and anxiety Beck 

inventories, and Lipp’s Iventory of stress symptoms for adults. After this stage, the 

evaluation of executive functions was performed by applying a battery of 

neuropsychological tests composed by the following tests: Wisconsin, Stoop Test, 

Colored trails Test, the Tower of London Test, Iowa Gambling Task (IGT) and WAIS 

III subtest digit span, which measured selective attention, inhibitory control,  cognitive 

flexibility, planning, problem solving, decision making and working memory, 

respectively. The results showed that insomniacs (GIM and GInM) showed higher sleep 

latency, shorter sleep duration and lower sleep efficiency compared to the CG. In regard 

to the performance in executive functions, no statistically significant difference between 

groups was observed in the evaluated modalities. However, the data show evidence that, 

compared to GInM and GC, the performance of GIM was lower on tasks that required 

quick responses and changes in attention focus. On the other hand, GInM, when 

compared to GIM and GC, showed a better performance on tasks involving cognitive 

flexibility. Furthermore, impaired sleep measures were correlated with the worst 

performance of insomniacs in all components evaluated.  In conclusion, people with the 

insomnia disorder showed a performance similar to healthy people’s in components of 

the executive functioning. Thus, one can infer that there is a relationship between 

primary insomnia and executive functions in adults. 

 

 

Keywords: insomnia disorder; medication usage; executive functions.
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 Insônia 

A insônia é atualmente considerada um grave problema de saúde pública, sendo 

uma das mais frequentes queixas na atenção primária. Alguns estudos epidemiológicos 

mostram que aproximadamente 43 a 48% da população geral apresentam queixas de 

insônia, mas apenas cerca de 6-10% destes atende aos critérios para ser considerado um 

distúrbio clinicamente classificado (Morphy, Dunn, Lewis, Boardman, & Croft, 2007; 

Ohayon & Reynolds, 2009).   

Na América Latina, são poucos os estudos sobre a prevalência da insônia na 

população. No Brasil, um estudo feito por Rocha Guerra e Lima-Costa (2001) em uma 

amostra de 1.221 indivíduos numa cidade de Minas Gerais, mostrou que o diagnóstico 

da insônia estava presente em 35,4% da amostra pesquisada. Marchi, Reimão, Tognola 

e Cordeiro (2004) numa amostra representativa de 1.105 indivíduos da cidade de São 

José do Rio Preto, constataram a prevalência de insônia em 32% da amostra 

investigada. 

A incidência da insônia tem se mostrado maior em mulheres, principalmente 

após a menopausa, em idosos, em pacientes com doenças médicas e/ou psiquiátricas, 

em trabalhadores de turnos, desempregados e em pessoas com baixa renda econômica e 

pouca escolaridade (Schutte-Rodin, Broch, Buysse, Dorsey, & Sateia, 2008). 

Apesar da sua alta prevalência e de se tratar de uma queixa comum nos serviços 

de saúde, a insônia é raramente apontada como a queixa principal, uma vez que muitos 

dos seus sintomas estão atrelados a outras condições clínicas. Entretanto, estudos têm 

registrado que a insônia pode trazer diversos prejuízos para a vida do indivíduo, 

principalmente no que se refere ao aumento do risco de desenvolver cardiopatias, 

hipertensão arterial, problemas pulmonares, diabetes e aumentar o consumo de álcool, 
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tabaco, cafeína, drogas ilícitas e o uso de medicamentos. O aumento da fadiga, 

irritabilidade e queda no desempenho cognitivo também são queixas constantes (Carey, 

Moul, Pilkonis, Germain, & Buysse, 2005). 

 Em virtude destes prejuízos, a insônia está associada com significativo aumento 

de custos para a sociedade, pois se observa aumento nos gastos com serviços públicos 

de saúde, número de absenteísmo no trabalho, riscos de acidentes e diminuição da 

produtividade (Hillman, Murphy, & Pezzullo, 2006). Nos Estados Unidos, uma 

estimativa em adultos com insônia primária crônica relatou que o custo total da insônia 

devido à redução do desempenho no trabalho era de 860 dólares, mas os custos totais, o 

que incluía perda de produtividade e falta ao trabalho foram de 1.100 dólares por pessoa 

ao longo de seis meses (Wade, 2011). Para compreender melhor esses prejuízos 

causados pela insônia é importante conhecer sua definição e principais características 

clínicas. 

 

1.1.1 Definição e características clínicas da insônia 

A insônia é definida como uma dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou 

ainda acordar antes do esperado e não conseguir retornar ao sono, seguido por uma 

sensação de sono não reparador e de má qualidade. Resulta em uma série de prejuízos 

no funcionamento diurno que exercem um forte impacto na vida social e no 

desempenho cognitivo das pessoas (Morin & Benca, 2012; Pinto Jr. et al., 2011). São 

frequentes as queixas de insônia na população geral, como supracitado, porém, para ter 

o diagnóstico, esses sintomas devem ser constantes e causar sofrimento clinicamente 

significativo (American Psychiatric Association - APA, 2013).  

Neste sentido, duas categorias nosológicas são conhecidas no estabelecimento de 

critérios para o diagnóstico da insônia, são elas: O Manual Diagnóstico e Estatístico dos 
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Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM V) (APA, 2013) e a Classificação Internacional 

dos Distúrbios do Sono, 3ª edição (CIDS-3) (American Academy of Sleep Medicine – 

AASM, 2014). 

 O DSM-5  exige que a queixa de sono (dificuldade em iniciar ou manter o sono) 

esteja presente três vezes na semana por pelo menos três meses, com significativo 

sofrimento clínico e prejuízo em áreas importantes do funcionamento diurno (APA, 

2013). Já a CIDS-3 (AASM, 2014) consideram que a queixa de dificuldade em iniciar 

ou  manter o sono, ou mesmo acordar muito cedo, sendo o sono de má qualidade, deve 

ocorrer, apesar da oportunidade adequada para dormir,  juntamente com as queixas de 

comprometimento diurno. Ambas as categorias  definem a insônia de forma similar, 

dando especial importancia a distinção da insônia como sintoma (apenas queixas) e 

como distúrbio ( queixas persistentes por um determinado périodo). 

Os critérios diagnósticos para insônia passaram por recente mudanças com a 

finalização do DSM-5 e da CIDS-3. Nas edições antigas a insônia era subdividida em 

primária e secundária, sendo que quando a mesma se apresentava de forma 

independente sem nenhum  fator causal evidente era chamada de insônia primária. Mas, 

quando surgia como comorbidade a outras condições clínicas, a exemplo dos 

transtornos mentais (depressão, ansiedade), abuso de substâncias, doenças físicas e 

outros transtornos do sono era chamada de insônia secundária ou comórbida (Morin, 

LeBlanc, Daley, Gregoire, & Merette, 2006).  A insônia, assim, tanto no DSM-5 como 

na CIDS-3 passou a ser denominada como uma desordem própria sem subdivisão, 

chamada de Transtorno da Insônia (Bacelar & Pinto Jr., 2013; Edinger et al.,  2011). 

Essas mudanças na forma de compreender a insônia vieram enfatizar a 

necessidade de a mesma ser abordada como um transtorno único que tem sintomas e 

características específicas. Portanto, o transtorno da insônia é caracterizado como uma 
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doença, que se apresenta de forma independente e não deve estar associado a nenhuma 

patologia médica, psiquiátrica ou ao uso de substâncias. As especificações das inúmeras 

comorbidades da insônia são importantes para auxiliar o clinico a melhor reconhecer e 

gerenciar a insônia.  Em virtude disto, de acordo com o DSM-5, faz-se necessário fazer 

o diagnóstico diferencial do transtorno da insônia com: variações do sono normal; 

insônia situacional; transtorno do ritmo circadiano; atraso de fase e trabalhos em turnos; 

síndrome das pernas inquietas; transtorno respiratório do sono; narcolepsia; parassonias 

e insônia induzida por substâncias (Culpepper, Roth, Ancoli-Israel, Krystal & Zee, 

2014).  

Tanto o DSM-5 como a CIDS-3 classifica a insônia quanto à natureza da queixa 

em: insônia inicial (dificuldade em iniciar o sono), insônia de manutenção (dificuldade 

em manter o sono, devido à frequentes despertares) e a insônia final (despertar muito 

cedo, sem que o indivíduo consiga voltar a dormir novamente). Estudos 

epidemiológicos tem demonstrado que, em pessoas com insônia, os sintomas de 

manutenção do sono são mais prevalentes (aproximadamente 50% -70%), seguido pela 

dificuldade em iniciar o sono (35% - 60%) e pelo padrão do sono não reparador (20% -

25%) (Turcotte, St-Jean, & Bastien, 2011; Pigeon, 2010). 

A classificação também pode ser feita quanto à duração da queixa em: insônia 

aguda, que geralmente dura poucos dias e está associada a algum evento da vida ou 

mudanças de hábitos do sono, como por exemplo, o jet lag (fadiga de viagem que é 

provocada por alteração nos ritmos circadianos, devido a mudanças de fuso horário) ou 

trabalhos em turnos (pessoas que trabalham no turno da noite ou alternado); e a insônia 

crônica, cujas queixas relacionadas ao sono são relatadas com mais frequência, mesmo 

quando há uma boa oportunidade para dormir, constantemente associada à desordens 
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médicas e psiquiátricas, podendo durar meses ou anos (Morin & Brenca, 2012; Pinto Jr, 

2007). 

 

1.1.2 Aspectos etiológicos do transtorno da insônia  

Uma das perspectivas que tem recebido mais destaque para explicar a 

fisiopatogênia do transtorno da insônia é a da hiperestimulação/hiperexitação. Esse 

modelo postula que as pessoas que tem insônia experimentam uma hiperestimulação 

cognitiva, somática e cortical e, em virtude disto, tem dificuldades de iniciar ou manter 

o sono durante a noite. Neste sentido, fatores psicológicos e fisiológicos estão 

envolvidos na etiologia e perpetuação da insônia crônica (Riemann et al., 2010). 

 Com base nesta concepção de hiperestimulação, em especial, a cognitiva, 

Spielman desenvolveu o modelo para explicação do transtorno da insônia, chamado de 

neurocognitivo. Segundo esse modelo, três fatores estão ligados ao surgimento e/ou a 

manutenção da insônia, são eles: os predisponentes, os precipitantes e os perpetuantes. 

Os fatores predisponentes são aqueles que aumentam a vulnerabilidade à insônia, como, 

por exemplo, sexo, idade, alto nível de ansiedade, personalidade, história pessoal e 

genética. Os precipitantes envolvem algum evento estressante do dia a dia que 

contribuem para o surgimento da insônia, a exemplo, do desemprego, da morte de 

familiares, de assaltos, dentre outros. Já os perpertuadores correspondem aos fatores 

fisiológicos (tensão muscular excessiva e aumento da atividade autonômica), 

emocionais (estado de humor), cognitivos (alerta mental) e, por vezes, a presença de 

hábitos inadequados do sono ou mudança no ritmo de vida (Perlis et al., 2011; Riemann 

et al., 2010).  

 Em termos de excitação fisiológica, alguns estudos têm encontrado evidências 

de que as pessoas com insônia encontram-se hiperexcitadas fisiologicamente, durante 
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todo o dia e a noite. Segundo Bonnet e Arand (1995), os insones normalmente 

apresentam uma taxa metabólica elevada durante todo o dia e a noite (Bonnet & Arand, 

1997), exibindo aumento da frequência cardíaca, hiperestimulação simpática, aumento 

da atividade do eixo hipotálamo-pituitaria- adrenal (HPA), nível elevado de 

monoaminas e de cortisol (Vgontzas et al., 1998). Esta excitação fisiológica, portanto, 

está subjacente ao desenvolvimento da insônia, provocando uma desregulação do 

sistema circadiano (desincronização dos ritmos circadianos, a exemplo da temperatura) 

e homeostático (diminuição da propensão ao sono e do sono de ondas lentas), que 

resulta nas dificuldades com o sono e no constante hiperalerta observado entre os 

insones (Meerlo, Mistlberger, Jacobs, Heller, & McGinty, 2009).  

 No que se refere aos aspectos emocionais, o modelo neurocognitivo assume que 

o transtorno da insônia pode ter um impacto decisivo sobre o desenvolvimento de 

psicopatologias, como a depressão e a ansiedade. O surgimento do humor deprimido em 

consequência da insônia pode ser explicado através da teoria do "desamparo 

aprendido”. O desamparo aprendido tem sido definido como uma condição na qual as 

pessoas aprendem a se comportarem de forma impotente, devido à experiência prévia 

com estímulos incontroláveis (Hunziker, 2005). Neste sentido, uma série de situações 

negativas como a frequente dificuldade em dormir, pode ter como consequência o 

humor deprimido (Perlis et al., 2011). 

 Entretanto, a relação entre depressão e insônia crônica, especificamente, é bem 

estreita. Pesquisas têm indicado que a insônia é um fator de risco para a depressão, ao 

mesmo tempo em que a insônia pode surgir como um sintoma da depressão. Ou seja, 

ambas as desordens são amplamente prevalentes e frequentemente co-existem em todas 

as idades, sendo complicado o diagnóstico diferencial (Pigeon & Perlis, 2007). 
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 Pacientes com insônia também frequentemente exibem um nível elevado de 

ansiedade, o que pode ocasionar o desenvolvimento de transtornos de ansiedade (Perlis 

et al., 2011). Perturbações no sono, como a insônia primária, são consideradas 

estressantes ou ansiogênicas quando forem interpretadas como ameaçadoras (por causa 

de suas consequências), conflitantes (querer dormir e não poder ou não conseguir) e 

quando os indivíduos não reconhecem os fatores causais envolvidos na resposta e nem 

identificam estratégias eficazes para aliviarem as perturbações do ciclo sono e vigília.  

 Estudos com pacientes insones têm revelado, ainda, que atividade cognitiva 

como a preocupação incontrolável e os pensamentos intrusivos pode interferir no sono, 

principalmente preocupações que giram em torno da qualidade e quantidade do sono. 

Tendo em vista essa hiperestimulação cognitiva exibida pelos insones, alguns teóricos 

desenvolveram modelos cognitivos que visa servir de explicação para a etiologia da 

insônia primária. Harvey (2002), por exemplo, postulou um modelo cognitivo em que 

acreditava que o insone é mergulhado num estado ansioso devido às preocupações 

excessivas durante o pré-sono. Essas preocupações são interpretadas como ameaças e a 

associação entre não conseguir dormir e estar ansioso leva o indivíduo a desenvolver 

atenção seletiva para alguns estímulos do corpo e do ambiente que possibilitam o sono 

ou atrapalham. Os insones, então, acordam no dia seguinte tentando focalizar sua 

atenção para saber se estão cansados e quantas horas de sono dormiram, avaliando, 

normalmente, quantidade e qualidade de sono como ruim. 

  Outro modelo cognitivo chamado de AIE (atenção, intenção e esforço) foi 

desenvolvido por Espie, Broomfield, MacMahon, Macphee e Taylor (2006). O foco 

reside em mecanismos cognitivos que estão subjacentes a hipervigilância dos pacientes 

com insônia. Assim sendo, os insones que estão hipervigilantes focalizam sua atenção 

nos problemas desenvolvidos com o sono e consequentemente adquirem uma série de 
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preocupações e crenças em torno deste sono, que provoca um número maior de esforços 

para conseguir dormir. Estes mecanismos (atenção, intenção e esforço) acabam se 

tornando um fator crucial para o desenvolvimento e a manutenção da insônia. 

 Enfim, pode-se observar que o transtorno da insônia não só afeta a cognição em 

termos do desenvolvimento de pensamentos distorcidos acerca do sono, mas trás 

consequências para o desempenho cognitivo, de forma geral, principalmente no que se 

referem às tarefas que envolvem habilidades, tais como atenção, memória e 

concentração (Leger, Guilleminault, Bader, Levy, & Paillard, 2002). Os insones 

frequentemente relatam que falhas no funcionamento diurno são constantes, e em 

virtude disto eles são mais propensos a cometer erros, com recorrentes dificuldades em 

tomar decisões, se concentrar, resolver problemas complexos e organizar ideias 

(Bastien, 2011). Neste sentido, pode-se inferir que as pessoas com insônia têm 

dificuldades em se engajarem em comportamentos orientados para uma meta ou 

objetivo, isto é, a insônia crônica pode afetar o funcionamento executivo dos indivíduos.  

 

1.2 Funções executivas 

Funções executivas (FE) é um termo relativamente novo na literatura das 

neurociências e da neuropsicologia, por conseguinte não havendo uma definição única 

que as caracterize. De acordo com Malloy-Diniz, Sedo, Fuentes e Leite (2008), essas 

várias conceitualizações existentes, de certa forma, se complementam, sendo as FE 

constantemente consideradas como aquelas responsáveis por comportamentos 

intencionais, independentes e relacionados ao próprio indivíduo (Capovilla, 2006).  

Lezak, Howieson e Loring (2004), nesta mesma direção, conceituam as FE 

como um conjunto de processos cognitivos complexos, interdependentes e 

fundamentais para comportamentos direcionados a objetivos. Esses autores sugerem 
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que as FE envolvem quatro componentes seriados que em conjunto permite ao 

indivíduo se comportar e responder adaptativamente as situações, tais como: a volição, 

o planejamento, a ação proposital e o desempenho efetivo. 

A volição está relacionada ao comportamento intencional e requer a formulação 

de um objetivo ou intenção. O planejamento é um componente essencial no 

comportamento adaptativo, envolve a identificação e organização de elementos e passos 

para a realização de um objetivo, abrangendo uma série de capacidades, tais como: 

memória, flexibilidade, controle de impulsos e atenção sustentada. A ação proposital 

está envolvida na transição da intenção e do plano para o comportamento em si. O 

indivíduo, então, a partir dessas ações propositais realiza o desempenho efetivo, através 

da auto-regulação e do monitoramento do comportamento, podendo com isso avaliá-lo, 

mantê-lo ou modificá-lo (Lezak et al., 2004). 

A maioria dos autores considera que as FE não correspondem somente a uma 

habilidade cognitiva única, mas sim a uma série de componentes cognitivos distintos 

que se relacionam entre si, sendo eles: o planejamento, o controle inibitório, a tomada 

de decisões, a flexibilidade cognitiva, a memória operacional, a atenção seletiva, a 

categorização, a fluência, a criatividade e a resolução de problemas (Malloy-Diniz et al., 

2010).  

Esse conjunto de processos cognitivos é responsável por controlar respostas a 

situações novas ou difíceis, e são geralmente associados ao córtex pré-frontal (CPF), 

porção anterior à área pré-motora do lobo frontal (Best & Miller, 2010; Lent, 2001). O 

CPF mantém relações, quase sempre recíprocas, com outras estruturas encefálicas. 

Observam-se conexões com regiões do córtex parietal, temporal e occipital, bem como 

com diversas estruturas subcorticais, especialmente o tálamo (Lázaro & Ostrosky-Solís, 

2008). Assim, o CPF encontra-se geralmente subdividido em três áreas: área 
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ventromedial, também chamada de córtex orbitofrontal, o córtex pré-frontal lateral ou 

dorsolateral e o córtex cingulado anterior. O córtex orbitofrontal está mais envolvido 

aos aspectos emocionais relacionados à personalidade e ao comportamento. A região 

dorsolateral está interconectada com várias outras regiões do cérebro, implicada nos 

mecanismos de memória de trabalho, atenção seletiva, inibição, planejamento e 

flexibilidade cognitiva. Já o córtex cingulado anterior suporta a operação de um sistema 

atencional executivo (Elliort, 2003; Nee, Wagner, & Jonides, 2007).  

Estudos têm revelado que o CPF é uma das regiões corticais que alcança a 

maturidade mais tardiamente no ciclo da vida. De forma análoga o desenvolvimento das 

FE atinge sua maturidade mais tardiamente também, comparada às demais funções 

cognitivas (Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 2006). Segundo Papazian Alfonso e 

Luzondo (2006) se inicia uma lenta aquisição das FE aos 12 meses de idade, ocorrendo 

um aumento progressivo das habilidades com o passar da idade. Observa-se que esse 

desenvolvimento continua até o final da adolescência e o início da idade adulta, seguido 

por uma posterior estabilização na vida adulta e declínio na velhice.   

Alguns autores propõem a divisão dos componentes executivos em “quentes” e 

“frios”. Os quentes estão relacionados à regulação de comportamentos sociais, 

resolução de conflitos que envolvem fatores emocionais e interpessoais e situações em 

que a punição e o reforço estão ligadas. Já os frios são mais baseados na lógica e na 

abstração, não dependendo de conteúdo emocional para o desempenho, a exemplo do 

planejamento e da flexibilidade cognitiva (Chan, Shum, Toulopoulou, & Chen, 2007).  

Os componentes quentes estão relacionados às atividades do córtex orbitofrontal, já os 

frios as atividades do dorsolateral pré-frontal. Estudos têm mostrado que deficiências 

em ambos os componentes "frios" ou "quentes" podem ter efeitos devastadores sobre as 

atividades diárias das pessoas, incluindo a capacidade de trabalhar e participar de 
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atividades escolares de forma independente ou em casa, ou mesmo desenvolver e 

manter relações sociais adequadas (Goel, Grafman, Tajik, Gana, & Danto, 1997; Green, 

Kern, Braff, & Mintz, 2000). 

O comprometimento das FE pode trazer inúmeros prejuízos para vida laboral, 

social e emocional das pessoas (Hamdan & Perreira, 2009; Malloy-Diniz et al., 2008). 

Esses déficits nas FE têm sido chamados de “síndrome disexecutiva”, e podem 

compreender alterações cognitivas e comportamentais diversas, incluindo dificuldades 

na seleção de informações, dificuldades em tomar decisões, problemas de organização, 

comportamentos estereotipados, dentro outros. Portanto, alterações nos lobos pré-

frontais ou de seus circuitos podem ocasionar vários transtornos comportamentais 

desadaptativos (Stuss et al., 2005).  

A seguir serão abordados alguns domínios das FE investigados na presente 

pesquisa, tendo em vista a concepção de Lezak et al (2004). São eles: a memória 

operacional, a atenção seletiva, o planejamento e resolução de problemas, a 

flexibilidade cognitiva, o controle inibitório e a tomada de decisões. 

  

1.2.1 Memória Operacional 

Memória operacional ou de trabalho refere-se a um sistema de capacidade 

limitada que temporariamente retém e armazena informações relevantes para a 

execução de uma tarefa. A memória de trabalho é parte da memória de curto prazo, no 

entanto enquanto esta é responsável por um armazenamento passivo, aquela, por suas 

propriedades operacionais, exerce um papel crucial na execução das tarefas complexas e 

rotineiras. A memória operacional, então, está intrinsecamente relacionada à 

aprendizagem e ao raciocínio, principalmente durante a infância, sendo crucial para o 

planejamento, o pensamento e a resolução de problemas (Gazzaniga et al., 2006).  
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Dentro da neurociência cognitiva há várias abordagens diferentes para o estudo 

da memória operacional.  Algumas enfatizam o papel do controle da atenção na 

memória, ao passo que outras tentam explicar a memória operacional em termos de 

modelos que foram originalmente desenvolvidos para memória de longo prazo (MLP). 

Um dos modelos mais bem elaborados no estudo da memória operacional é o proposto 

por Baddeley e Hich, em 1974. Tal modelo enfatiza a existência de três componentes na 

memória operacional, sendo o sistema supervisor, chamado de Executivo Central e os 

outros dois subsistemas denominados de alça fonológica e alça visuoespacial. Essas 

alças são subordinadas ao Executivo Central, que tem por função gerenciar toda a 

atividade (Baddeley, 2003). 

A alça fonológica é responsável pela informação auditiva, verbal ou não verbal e 

a alça visuoespacial pelas informações visuoespaciais. O Executivo central atua sobre 

esses sistemas subordinados, utilizando dos seus recursos para poder acessar 

informações de outros sistemas, refletir sobre elas, modificá-las e/ou manipulá-las 

quando necessário. Recentemente, Baddeley reformulou sua teoria e acrescentou um 

quarto componente a esse modelo, chamado de “Buffer episódico”. Este componente 

caracteriza-se por armazenar temporariamente informações vindas de várias fontes, 

atuando como um integrador dos subsistemas subordinados, da MLP e do executivo 

central (Baddeley, 2003). Por sua vez, ainda é tarefa do executivo central controlar e 

gerenciar todas as informações.  

Conforme a conceitualização de memória operacional de Baddeley (2003), 

percebe-se que, especificamente, o componente do executivo central é quem permite 

que a memória operacional faça parte das FE. O executivo central regula o 

processamento das informações e contribui para a orientação dos comportamentos 

direcionados a metas. 
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1.2.2 Atenção seletiva 

A atenção, de uma forma geral, pode ser definida como um fenômeno complexo 

que tem limite com as habilidades perceptuais (visuais, táteis, etc), com a memória, com 

as relações afetivas e os níveis de consciência. Os mecanismos atencionais atuam de 

forma dinâmica, ou seja, selecionam os estímulos que chegam pelas diferentes vias 

sensoriais e organizam os processos mentais (Gazzaniga et al., 2006; Sternberg, 2008). 

No domínio cognitivo da atenção dois processos se destacam: o voluntário e o 

automático. A atenção voluntária depende do controle consciente e envolve o esforço 

intencional do indivíduo. A atenção automática, ao contrário, envolve esforço mínimo 

da consciência, sendo a mesma controlada por estímulos externos do ambiente (Dias, 

2009). 

Deste modo, postula-se que a atenção não é um construto unitário, mas sim um 

fenômeno complexo que abarca uma série de características. Dentre os componentes da 

atenção, se destacam: o alerta tônico, o alerta fásico, a atenção dividida, a atenção 

sustentada e a atenção seletiva.  

O alerta tônico corresponde ao aspecto mais primitivo da atenção, sendo 

responsável pela capacidade de responder a eventos no ambiente, ou seja, trata-se do 

estado de alerta geral do organismo. O alerta fásico é a capacidade para responder a um 

evento, após algum sinal de aviso de mudança (Ramírez, 2005). A atenção dividida 

corresponde à capacidade de focar em dois estímulos distintos de forma simultânea. A 

atenção sustentada (vigilância), por sua vez, refere-se à capacidade de continuar a 

responder de forma eficiente por um determinado tempo (minutos a horas), sendo 

estritamente relacionada ao alerta tônico e ao fásico. Por fim, a atenção seletiva envolve 

a capacidade de produzir uma resposta específica a um estímulo específico, em meio a 
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uma gama de estímulos distratores, ou seja, corresponde a habilidade de filtrar 

informações irrelevantes do ambiente (Määttä, Pääkkonen, Saavalainen, & Partanen, 

2005).  

A atenção seletiva é considerada uma das modalidades que compõe as FE, uma 

vez que o comportamento orientado para uma meta requer a seleção de informações 

relevantes à tarefa, estando este processo associado às atividades do córtex pré-frontal 

lateral (Sternberg, 2008).   

Esta habilidade do processamento executivo, portanto, possibilita a filtragem de 

informações relevantes e o uso eficaz dos recursos mentais do indivíduo, constituindo 

um mecanismo facilitador das respostas neuronais ao concentrar os processos mentais 

em uma tarefa, colocando os demais estímulos em um segundo plano (Lent, 2001). 

Além disso, o funcionamento da atenção seletiva estar atrelado ao funcionamento de 

outras FE, como a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório 

(Pinto, 2006).  

 

1.2.3 Flexibilidade cognitiva  

 A flexibilidade cognitiva é mais uma das habilidades do funcionamento 

executivo necessária para a realização de um comportamento orientado a um objetivo. 

Refere-se à capacidade de mudar o curso de uma ação ou pensamento, alternando o foco 

da atenção em detrimento das demandas do ambiente (Lezak et al., 2004).  

 A flexibilidade cognitiva é requerida sempre que o indivíduo se engaja em 

situações complexas, configurando-se como essencial para monitorar e para avaliar as 

diferentes possibilidades. As ações complexas exigem a mudança de uma alternativa 

para outra, de forma coordenada. Assim, alterações nessas habilidades podem resultar 

em rigidez do comportamento e prejuízos na auto-regulação, ocasionando o chamado 
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erro perseverativo (Gil, 2002). Esse padrão de inflexibilidade cognitiva pode gerar 

comportamentos repetitivos, ou seja, mesmo percebendo que o seu comportamento não 

está adequado o indivíduo persevera no erro de forma indiscriminada. 

 Pelo conceito atribuído, a flexibilidade cognitiva está intrinsecamente 

relacionada à atenção, no entanto ainda não se sabe ao certo como se dá esta relação. 

Pode-se inferir que a atenção, especificamente a dividida e seletiva, participaria no 

processamento da informação em níveis mais básicos, enquanto que a flexibilidade 

cognitiva atuaria em um nível mais profundo, pois estaria envolvida na resolução de 

tarefas complexas que necessita de mais habilidades cognitivas (Rossi, Pessoa, 

Desimone, & Ungerleider, 2009).  

 

1.2.4 Controle inibitório 

 Controle inibitório é conceituado como um ato gerado internamente no 

repertório de um sistema de ordem executiva, que tem por função regular o 

funcionamento do processamento da informação e permitir a auto-regulação. Isto é, 

trata-se da capacidade de inibir respostas não adaptativas a uma situação específica 

(Fuster, 2008). 

 Este controle é necessário em muitas situações da vida real em que é necessário 

inibir uma resposta e iniciar outra. A inibição da resposta é um processo cognitivo 

imprescindível para cancelar um movimento pretendido. O controle inibitório, portanto, 

é um mecanismo de filtragem complementar a atenção seletiva, pois permite a inibição 

de estímulos irrelevantes na execução de uma tarefa específica, diminuindo a demanda 

sobre o processamento das informações (Matthews, Simmons, Arce, & Paulus, 2005). 

 De acordo com Nigg (2001) o controle inibitório pode ser conceitualmente 

dividido em: inibição motora, que envolve a inibição de uma resposta motora em 
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andamento; controle de interferência ou conflito de resposta, o qual corresponde à 

inibição de uma resposta competidora em detrimento de diferentes estímulos; e a 

inibição cognitiva, que envolve uma supressão cognitiva gerada internamente.  

Falhas no controle inibitório, muitas vezes, estão associadas à impulsividade 

(Malloy-Diniz et al., 2010). A impulsividade é caracterizada pela produção de respostas 

rápidas sem uma reflexão adequada, ocorrendo erros devido ao baixo foco atencional a 

tarefa em questão (Mobini, Pearce, Grant, Mills, & Yeomans, 2006). O nível de 

impulsividade de uma pessoa pode interferir no controle inibitório, principalmente no 

aspecto motor da tarefa. 

 

1.2.3 Planejamento e resolução de problemas 

  O planejamento é um dos componentes das FE essencial para a execução de um 

plano de ação. Segundo Gazzaniga et al. (2006) desenvolver um plano de ação requer 

levar em consideração uma série de possibilidades possíveis. Deste modo, três 

componentes são essenciais para a execução de um plano de ação. No primeiro é 

preciso identificar o objetivo e desenvolver objetivos específicos, no segundo deve-se 

optar por um objetivo, prevendo as consequências e no terceiro é preciso determinar o 

que é necessário para alcançar os objetivos específicos propostos.  

 O planejamento caracteriza-se por ser um processo complexo e requer a ação 

integrada de outros domínios cognitivos. De acordo com Lezak et al. (2004) para um 

planejamento adequado o indivíduo deve ser capaz de conceitualizar, mudar de planos 

de acordo com as circunstâncias (flexibilidade cognitiva), selecionar as informações e 

desenvolver uma estrutura conceitual (o que demandaria um papel da memória de 

trabalho), ter uma boa capacidade de tomar decisões, controlar os impulsos e ter atenção 

seletiva e sustentada. 
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 Há evidências de que o córtex pré-frontal dorso-lateral desempenha um papel 

importante na função cognitiva do planejamento em si, enquanto o córtex orbitofrontal 

teria um papel mais afetivo, sendo responsável pela transição do plano em ação. Esta 

divisão do planejamento entre a formulação e a execução corrobora a visão de que o 

planejamento é uma tarefa complexa e essencial para a resolução de problemas (Goel, 

2006).  

De acordo com Sternberg (2008) a resolução de problemas corresponde a uma 

habilidade cognitiva complexa, pois se faz necessário inicialmente à identificação e 

definição do problema, seguido pela formulação de estratégias, organização das 

informações e alocação de recursos para enfim haver a monitorização e avaliação da 

melhor solução. O cérebro, então, quando está diante de um problema busca a melhor 

forma de resolvê-lo, para isto procura resgatar informações e organizar a melhor 

resposta, por meio da memória de trabalho. 

 

1.2.6 Tomada de decisão 

 A vida diária é cheia de pequenas decisões que devem ser tomadas 

imediatamente. Outras decisões, menos frequentes e ainda mais importantes, são em 

grande parte produto do raciocínio e do planejamento a longo prazo, pois suas 

consequências esperadas podem levar algum tempo para se concretizar. A oportunidade 

e a expectativa de, por exemplo, recompensa financeira, aprovação social ou satisfação 

biológica pode ter um peso relevante nas escolhas (Fuster, 2008).  

 O interesse pelo estudo da tomada de decisão começou a partir da década de 90 

com as pesquisas desenvolvidas por Damasio (Bechara, Damasio, Damasio, & 

Anderson, 1994). Estes autores ressaltaram que quando um indivíduo necessita tomar 

uma decisão, antes de avaliar o custo/beneficio ele se depara com um estado afetivo, 
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que é constituído por um conjunto de sensações chamado de “marcadores somáticos”.  

Esses marcadores correspondem às valências emocionais positivas e negativas 

atribuídas a cada experiência e que antecipa as possíveis decisões. A escolha do que é 

vantajoso ou desvantajoso, porém, vai depender da vivência de cada indivíduo, daquilo 

que lhe foi processado ao longo da vida como prazeroso ou desprazeroso (Cardoso et 

al., 2010). 

Por sua vez, Clark (2010) afirma que, no processo de tomada de decisão, não 

existe escolhas puramente emocionais ou racionais, ambas desempenham um papel 

importante nas decisões. Alguns estudos têm revelado que o córtex pré-frontal lateral 

está mais envolvido nas decisões que envolvem o funcionamento cognitivo, já o córtex 

pré-frontal orbitomedial com o componente emocional (Green et al., 2000).  

 A tomada de decisão em uma perspectiva mais cognitiva, portanto, é um 

processo que envolve planejamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, 

memória operacional, dentre outros domínios cognitivos (Fuster, 2008). 

 

1.3 Relação entre a insônia primária e as funções executivas  

Dada todas as peculiaridades subjacentes ao transtorno da insônia no que tange as 

queixas em torno do funcionamento cognitivo, em especial no que diz respeito às 

funções executivas. Faz-se necessário, compreender o que descreve a literatura, acerca 

da relação entre a insônia e as funções executivas, tendo em vista o impacto que a 

insônia crônica pode provocar no funcionamento do córtex pré-frontal (Atena et al., 

2008). 

Na literatura, algumas revisões teóricas têm tentado compreender melhor a relação 

entre o desempenho cognitivo e o transtorno da insônia. Um exemplo é o estudo feito 

por Riedel e Lichstein (2000), no qual os autores puderam analisar, em uma série de 
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estudos envolvendo avaliação neuropsicológica de indivíduos com insônia, que apenas 

24% dos 54 estudos revelavam déficits cognitivos. Em outra revisão teórica feita por 

Fortier-Brochu, Beaulieu-Bonneau, Ivers e Morin (2011), os resultados mostraram que 

esses déficits foram mais proeminentes na atenção sustentada, na memória episódica e 

de trabalho e na resolução de problemas.  

Shekleton, Rogers e Rajaratnam (2010), por sua vez, fizeram uma revisão de 

estudos que comparavam à atenção (sustentada, seletiva e alternativa), a memória 

operacional, a velocidade psicomotora e o funcionamento executivo (fluência verbal e 

flexibilidade cognitiva) de pessoas com e sem insônia. Em tal revisão, constatou-se que 

os insones tendem a apresentar somente alterações em tarefas que envolvem processos 

mais complexos da atenção (atenção seletiva e flexibilidade cognitiva) e na memória de 

trabalho. 

Entretanto, são poucos, ainda, os estudos empíricos que abordam diretamente a 

relação entre o transtorno da insônia (sem comorbidades) e funções executivas. Visto 

que, a maioria das pesquisas procura avaliar várias modalidades cognitivas de forma 

geral, envolvendo poucas habilidades do funcionamento executivo. 

Em uma revisão feita dos últimos vinte anos (1993-2013), verifica-se que apenas 

onze estudos foram encontrados evidenciando a relação entre a insônia e as funções 

executivas na população adulta. Esses estudos avaliavam principalmente os domínios da 

memória de trabalho, da flexibilidade cognitiva, da fluência verbal, da atenção seletiva, 

da resolução de problema e do controle inibitório, sendo que a maioria tinha como foco 

a memória de trabalho. Segue, abaixo, uma pequena revisão desses estudos encontrados. 

No que se refere à modalidade da memória operacional, encontrou-se os estudos 

de Bonnet e Arand (1995) e de Rosa e Bonnet (2000), os quais através de uma 

metodologia semelhante procuraram investigar dentre outras variáveis, a memória 
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operacional em pessoas com e sem insônia. Os participantes de ambos os estudos foram 

submetidos a uma bateria de testes, executados durante 36 horas consecutivas em 

ambiente laboratorial. O grupo de insones nos dois estudos obteve um desempenho 

inferior nos testes de memória operacional, quando comparado ao grupo sem insônia. 

No entanto, os resultados encontrados nesses estudos podem ter sofrido influencias do 

ambiente artificial do laboratório e da própria rotina de testagem estabelecida ao longo 

das 36 horas. 

Varkevisser, Van Dongen, Van Amsterdam e Kerkhof (2007) também 

procuraram investigar o domínio da memória operacional. Para isto, foi avaliada, em 

uma situação ambulatorial, a memória de trabalho de 30 pessoas com insônia crônica e 

20 sem insônia, através de um teste chamado 2-back. Entretanto, não foram observadas 

diferenças significantes entre os grupos. Outro estudo encontrado foi o de Boyle, Trick, 

Johnsen, Roach e Rubens (2008), que buscaram investigar a memória operacional de 32 

pessoas com e sem insônia crônica, por meio de um experimento composto por duas 

situações diferentes. Na primeira era administrado em um grupo 3 mg de eszopiclone 

(hipnótico usado para tratamento da insônia) e na segunda era administrado em outro 

grupo uma substância placebo. No dia seguinte, foi mensurada dentre outras variáveis a 

memória operacional. No entanto, apesar dos participantes relatarem melhora no sono 

com a administração do hipnótico, não houve diferenças significantes entre os grupos 

nas duas condições. Essa melhora no sono relatada com o uso do hipnótico, porém, 

pode ter influenciado o desempenho cognitivo de forma positiva, assim como o uso da 

substância placebo também pode ter melhorado a percepção do sono dos insones, 

fazendo com que os mesmos obtivessem um bom desempenho. 

No estudo de Drummond, Walker, Almklov, Campos, Anderson e   foi avaliado 

os correlatos neurais de 25 participantes com insônia e 25 sem a insônia, submetidos a 
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um teste chamado n-back, que também mensurava o domínio cognitivo da memória 

operacional. Os resultados demonstraram que o grupo de insones não diferiu do grupo 

controle no desempenho cognitivo, mas os mesmos apresentaram uma ativação reduzida 

das regiões cerebrais relacionadas com a tarefa de memória de trabalho, 

especificamente, observou-se que com o aumento da dificuldade da tarefa havia uma 

redução da ativação do córtex pré-frontal dorsolateral direito. Estes dados têm 

implicações para uma melhor compreensão da neuropatologia da insônia, a qual ainda é 

pouco estabelecida, principalmente no que concerne a discrepância entre as queixas 

subjetivas exibidas pelos insones e a falta de evidências de déficits com medidas mais 

objetivas (testes). 

Na avaliação do domínio da flexibilidade cognitiva, encontrou-se o estudo de 

Lundh, Froding, Gyllenhammar, Broman e Hetta (1997). Nesta pesquisa, o desempenho 

na flexibilidade cognitiva, mensurada através do teste de stroop foi similar entre os 

grupos com e sem insônia.  Já Orff, Drummond, Nowakowsk e Perils (2007) avaliaram 

o comprometimento diurno de 37 indivíduos com insônia primária e 17 sem a insônia. 

Os participantes foram submetidos a uma bateria neuropsicológica que media, dentre 

outras modalidades, a fluência verbal e a flexibilidade cognitiva. Para avaliação da 

fluência verbal foi utilizado um teste chamado COWAT e para a avaliação da 

flexibilidade o Teste de Trilhas. Os resultados mostraram que não houve diferenças 

significantes entre os grupos. Entretanto, ambos os estudos apresentam uma grande 

limitação no que concerne a falta de critérios diagnósticos mais criteriosos para a 

composição do grupo com insônia primária. 

Por sua vez, no estudo de Fernandez-Mendoza et al. (2010) pode-se observar 

que os insones tendem a apresentar prejuízos em processos atencionais superiores, que 

corresponde a flexibilidade cognitiva. Participaram deste estudo 117 pessoas com 
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insônia crônica e 572 sem insônia, divididos de acordo com a duração do sono (medida 

por polissonografia) em duas categorias: ≥ 6 h de sono (sono normal) e < 6 h de sono 

(sono curto). Mediu-se a atenção e a fluência verbal dos participantes, através do Teste 

de Trilhas A e B, e do Teste de Fluência da Palavra de Thurstone (TWFT), 

respectivamente. Não foi encontrada diferença significativa entre as pessoas com e sem 

insônia crônica, porém, o grupo de pessoas com insônia que tinha um sono de curta 

duração mostrou um desempenho inferior na parte B do Teste de Trilhas, o qual se 

encontra associado à modalidade da flexibilidade cognitiva. Este estudo, também 

encontra algumas limitações no que concerne a falta de critérios mais rigorosos para se 

estabelecer o diagnóstico da insônia, além disso, não houve um controle acerca do uso 

de medicamentos pelos participantes.  

Os outros estudos encontrados procuraram avaliar a atenção seletiva, o controle 

inibitório e a resolução de problemas. Szelenberger e Niemcewicz (2001), por exemplo, 

avaliaram, através da Tomografia Eletromagnética de Baixa Resolução, a densidade da 

corrente cerebral de 14 pacientes com e sem insônia primária, submetidos a um teste de 

atenção contínua (avalia atenção seletiva). O teste de atenção contínua não revelou 

diferenças entre o grupo de insones e o grupo controle, mas os insones apresentaram 

menor densidade de corrente cerebral no córtex pré-frontal, o qual está associado ao 

funcionamento executivo.  

Na avaliação do controle inibitório encontra-se o estudo de Sagaspe, Philip e 

Schwartz (2007). Esses autores buscaram investigar o controle inibitório motor 

(importante componente das funções executivas) de 22 pacientes com a síndrome de 

apneia obstrutiva do sono e 13 com insônia psicofisiológica. Os participantes foram 

submetidos a um teste regido pelo paradigma Go/No/Go, que media o controle 

inibitório face  a apresentação de dois comandos: “pare” e “siga”. O tempo de reação ao 
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sinal “pare” (momento de suprimir internamente a resposta) foi mais lento nos 

indivíduos com apneia. Em contrapartida, tanto os participantes com apneia como os 

com insônia não diferiram dos seus controles no tempo de reação ao sinal “siga”. Logo, 

os indivíduos com apneia apresentaram déficits no controle inibitório motor, ao 

contrário dos insones. Talvez esses resultados sejam reflexos da sonolência constante 

apresentados pelos apnéicos e da hiperestimulação nos insones. Entretanto, verifica-se 

que em tal estudo a amostra de insones foi relativamente pequena, e as medidas do sono 

também podem ter sofrido o impacto do ambiente de laboratório. 

 No que concerne à modalidade da resolução de problemas, Fang, Huang, Yang 

e Tsai (2008) buscaram avalia-la através do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas. 

Participaram deste estudo 18 indivíduos com insônia e 21 indivíduos sem insônia. Os 

resultados mostraram que os insones não apresentaram comprometimento da resolução 

de problemas, quando comparados aos indivíduos sem insônia. Os autores observaram 

ainda que, apesar das medidas neuropsicológicas não terem apontado nenhum déficit de 

comprometimento cognitivo, havia uma série de queixas subjetivas de 

comprometimento por parte dos insones. Além disso, quando o indivíduo tinha uma má 

percepção do seu sono durante a noite havia um maior número de queixas de 

comprometimento diurno, ressaltando, assim, a necessidade de melhor verificar se a 

qualidade da noite anterior estaria interferindo no desempenho cognitivo. 

Deste modo, observam-se na maioria dos estudos relatados algumas 

inconsistências entre as queixas subjetivas apresentadas pelos insones e as evidências 

obtidas nos testes neuropsicológicos, pois apesar dos relatos de perdas cognitivas, são 

poucas as medidas objetivas (testes neuropsicológicos) que tem demonstrado tal fato 

(Bastien, 2011). Além do mais, alguns estudos mencionados tem evidenciado que os 
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insones apresentam uma diminuição da ativação de algumas regiões relacionadas ao 

córtex pré-frontal, mas exibem um bom desempenho nos testes comportamentais.    

Essas incongruências devem-se em grande parte as diferenças metodológicas 

encontradas entre os estudos. Percebe-se, por exemplo, uma heterogeneidade nos 

critérios diagnósticos para insônia utilizados em cada pesquisa, algumas usavam a 

definição do DSM IV (aborda alguns aspectos diferentes do DSM V, como por 

exemplo, a divisão entre insônia primária e secundária e o tempo para o diagnóstico de 

um mês), ou da CIDS-2, ou mesmo critérios próprios para a pesquisa, provocando uma 

variedade no diagnóstico que inviabiliza a uniformidade da amostra, dificultando a 

comparação entre os estudos (Edinger et al., 2010). Essa inconsistência nos critérios 

diagnósticos são reflexos da falta de consenso para a classificação utilizada na definição 

da insônia em termos de seus sintomas, frequência e gravidade (Edinger et al., 2004). 

Além do mais, é necessário utilizar critérios rigorosos para a seleção da amostra 

tanto para o grupo controle como para o de insones, dado que muitas doenças médicas e 

psiquiátricas ou até mesmo a idade pode influenciar no sono e no funcionamento 

cognitivo. Muitos estudos aqui apresentados utilizaram uma amostra média e 

heterogênea, o que pode não ter sido estatisticamente significante para detectar 

diferenças sutis entre os insones e os bons dormidores.  

Outro aspecto a ser ponderado refere-se ao fato de muitas pesquisas não levarem 

em consideração o nível de educação ou capacidade intelectual dos participantes, uma 

vez que esses e outros critérios podem influenciar no desempenho cognitivo.  

Muitos estudos utilizaram também uma amostra de pacientes que faziam 

tratamento para insônia a base de hipnóticos, tais medicamentos tendem a minimizar a 

sintomatologia da insônia e melhorar seus efeitos, podendo levar a um bom desempenho 

cognitivo. Os medicamentos mais prescritos para facilitar o sono são substâncias 
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GABAergicas, como os benzodiazepínicos. O uso desse tipo de medicamento em curto 

prazo tem o efeito de reduzir a latência do sono e a frequência de despertares noturnos, 

aumentando a duração total do sono e sua qualidade (Morin & Benca, 2012). 

Shekleton et al. (2010) vem apontar que a grande variedade de testes e/ou tarefas 

neuropsicológicas utilizadas entre os estudos é outro fator que dificulta as pesquisas que 

envolvem performance cognitiva na insônia. Alguns testes podem não ser 

suficientemente sensíveis para detectar os comprometimentos sutis no funcionamento 

cognitivo dos insones, devido à maioria dos mesmos terem sido criados e validados para 

avaliar déficits neurológicos.  

Por fim, outra característica metodológica, que é preciso ponderar, refere-se ao 

uso de apenas uma noite de polissonografia para estabelecer o diagnóstico da insônia. 

Sabe-se que as primeiras noites no laboratório podem ter um efeito mascarador no sono, 

uma vez que a situação nova pode provocar comportamentos diferentes do usual, 

levando a um diagnóstico precipitado (Edinger, Means, Carney, & Krystal, 2008). 

Muitas pesquisas comprovam que os insones apresentam uma hiperestimulação 

somática, cortical e cognitiva (Turcotte et al., 2011). Esta característica do transtorno da 

insônia possibilita uma possível explicação do porque esses estudos não têm encontrado 

déficits cognitivos em insones avaliados com medidas objetivas. De acordo com o 

modelo neurocognitivo, os insones estão constantemente hiperalertas fisiologicamente e 

cognitivamente, o que pode esta influenciando no desempenho cognitivo. 

Também se deve considerar que esses resultados podem ser reflexos do 

chamado efeito compensatório. O fenômeno da compensação abrange o esforço 

excessivo feito pelos insones para manter um bom funcionamento cognitivo, como 

estratégia de contrabalançar os efeitos da noite mal dormida (Bastien, 2011).  
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Portanto, pode-se concluir que a relação entre o transtorno da insônia e as 

funções executivas em indivíduos adultos é, ainda, bastante inconsistente e 

inconclusiva. Ressaltando-se assim, a necessidade de investigar melhor essa relação, 

levando-se em consideração o controle das seguintes variáveis: critérios diagnósticos 

rigorosos para a seleção do grupo de insones; controle do uso de medicamentos que 

interfiram no sono e a utilização de testes que sejam mais sensíveis a detectar 

comprometimentos sutis e que envolva tarefas complexas, abrangendo um número 

considerável de modalidade das funções executivas. As condições da testagem também 

devem ser controladas: faz-se necessário prestar atenção na administração dos testes, 

nas instruções dadas ao participante, no ambiente da testagem e no horário de aplicação 

dos mesmos (Varkevisser & Kerkhof, 2005).  

A presente dissertação, então, se justifica pela importância de compreender 

como o transtorno da insônia se relaciona com o funcionamento executivo. Para isto, 

procurou-se avaliar os domínios das funções executivas de pessoas adultas com o 

diagnóstico de insônia sem outras comorbidades associadas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a relação entre o transtorno da insônia e o funcionamento executivo de 

indivíduos adultos. 

2.2 Objetivos específicos  

 Avaliar os parâmetros do sono (gravidade da insônia, qualidade do sono; 

latência do sono, duração do sono, eficiência do sono, cochilo e sonolência) dos 

indivíduos com insônia (medicados e não medicados) e dos sem insônia; 

 Avaliar o funcionamento executivo nos domínios da memória operacional, 

atenção seletiva, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, 

resolução de problemas e tomada de decisão dos participantes com insônia 

(medicados e não medicados) e dos participantes sem insônia; 

 Correlacionar os parâmetros do sono dos participantes com insônia (medicados e 

não medicados) e dos sem insônia com os domínios das funções executivas. 

 

3. HIPOTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Levando em consideração a revisão teórica realizada e os objetivos de pesquisa 

delineados, pretendeu-se testar com o presente estudo as seguintes hipóteses:  

 

H0: Os domínios das funções executivas não se encontram prejudicados nas pessoas 

com o transtorno da insônia. 

 

H1: Os domínios das funções executivas das pessoas com o transtorno da insônia 

encontram-se prejudicados. 
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4. MÉTODO 

  

4.1 Participantes 

 Participaram desta pesquisa 29 indivíduos de ambos os sexos, com idade 

variando de 20 a 55 anos. Os participantes foram divididos em três grupos, sendo um 

composto por 10 pessoas com insônia primária que faziam uso de medicamentos para 

dormir (GIM); o outro por nove pessoas com insônia primária que não utilizavam 

medicamentos para dormir (GInM) e o último composto por 10 pessoas que não 

apresentavam insônia, chamado de grupo controle (GC).   

Os participantes com insônia primária foram selecionados através do 

Ambulatório do sono (AMBSONO), localizado no Serviço de Psicologia Aplicada 

(SEPA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual tem por objetivo 

realizar avaliação diagnóstica e prestar atendimento a pessoas com distúrbios do sono. 

Também foram recrutados participantes da clínica NEUROLIFE, que realiza 

diagnósticos de distúrbios do sono por meio de avaliações clínicas e polissonográficas. 

Ambas as instituições trabalham em parceria. Geralmente, os pacientes diagnosticados 

com insônia na clínica NEUROLIFE que necessitam de tratamento são encaminhados 

para o AMBSONO, e os pacientes do AMBSONO que precisam de uma avaliação 

diagnóstica mais ampla e de exame polissonográfico são encaminhados para a clínica 

NEUROLIFE. 

Para o diagnóstico da insônia primária foram utilizados os critérios diagnósticos 

retirados do DSM-V (2013) e do CIDS-3 (2014).  Assim, os critérios diagnósticos para 

o transtorno da insônia incluía: 

A) Dificuldade em iniciar o sono e/ou manter o sono ou acordar mais cedo que o 

esperado, presente por pelo menos três noites por semana. 
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B) Duração da insônia de pelo menos três meses. 

C) Sofrimento ou comprometimento do funcionamento ocupacional ou social, causado 

pela insônia. 

D) Presença de queixa subjetiva de pelo menos uma consequência diurna, atribuída à 

insônia. 

E) Não ter sido causada por nenhuma condição clínica. 

 A amostra de participantes com insônia primária foi composta por quem 

apresentou: 1) Diagnóstico de transtorno de insônia, sem comorbidades; 2) Idade 

variando de 20 a 55 anos e 3) Disponibilidade em participar da pesquisa. Foram 

excluídos aqueles participantes que apresentam: 1) Queixa atual ou passado de 

desordem mental que não tenha sido provocada pela insônia; 2) Outro distúrbio do sono 

(por exemplo, apneia, narcolepsia, ou parasonia) e 3) Desordem do ritmo circadiano e 

4) Insônia causada por abuso de substâncias. Os participantes que, independente do 

motivo, desistiram de participar em qualquer etapa da pesquisa, também foram 

excluídos da amostra. 

 Já para compor o grupo controle foram selecionados aqueles participantes que: 

1) Não apresentaram diagnóstico de insônia de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 2) Tinham idade variando entre 20 e 55 anos e 3) Disponibilidade em 

participar de qualquer etapa da pesquisa. Foram excluídos aqueles participantes que: 1) 

Apresentavam algum transtorno mental (depressão, ansiedade); 2) Apresentavam algum 

distúrbio do sono; 3) Faziam uso de substâncias psicoativas e 4) Desistiram em alguma 

etapa da pesquisa.   

 A participação de todos os voluntários foi realizada mediante a assinatura de 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). 
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4.2 Protocolos e instrumentos utilizados 

Para o diagnóstico de insônia foram utilizados os seguintes protocolos: 

Entrevista clinica: Tratou-se de uma entrevista estruturada contendo informações sócio-

demográficas, de saúde, uso de medicamentos, tratamentos, identificação de queixas de 

sono (evolução e suas causas), ambiente, hábitos do sono, levantamento de queixas 

psicossociais e a história familiar e pessoal relacionado à queixa da insônia. A entrevista 

avalia o padrão de sono, o estilo de vida, as crenças sobre o sono e o impacto da queixa 

na vida do indivíduo (Anexo 3). 

Escala de insônia de Atenas: Esta escala teve por objetivo diagnosticar o quadro de 

insônia, sendo composta por oito tipos de dificuldades de sono com escala de avaliação 

cuja intensidade é indicada por uma pontuação que varia de 0 a 3. Um escore obtido de 

6 ou mais no resultado final identifica insones (Soldatos, Dikeos, & Parrigopoulos 

2000) (Anexo 4).  

Índice de Gravidade da Insônia (IGI): É constituído por cinco questões que objetivam 

identificar a percepção da gravidade da insônia (leve, moderada e grave), este índice 

varia de 0 a 28 pontos, sendo que o escore de 0-7 indica insônia clinicamente 

significante, 8-14 insônia subliminar, 15-21 insônia moderada e de 22-28 insônia grave 

(Gorestein, Tavares, & Alóe, 2000) (Anexo 5). 

Escala de sonolência de Stanford (ESS): Trata-se de uma escala de auto-avaliação, que 

é usada para avaliar a sonolência e o alerta em momentos diferentes do dia. O sujeito é 

instruído a preencher cada hora do seu dia de acordo com uma escala do tipo Likert com 

sete pontos que variam de "sentir-se ativo, alerta vital, ou acordado" (escore = 1) para 

"não mais lutando contra o sono, inicio do sono" (pontuação = 7) (Gorestein, et al., 

2000) (Anexo 6). 
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Diário do sono:  Foi utilizado para obter um relato diário sobre o sono de um indivíduo, 

através de um registro de informações como, o horário de dormir e acordar, cochilos ao 

longo do dia e despertares noturnos.  O participante registraram seu sono diariamente 

por cerca de 14 dias consecutivos (Anexo 7). 

Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP): É um instrumento que foi 

desenvolvido por Buysse, Reynolds, Monk, Berman e Kupfer (1989), sendo utilizado 

para quantificar a qualidade de sono dos indivíduos. Ele é formado por 10 questões, que 

devem ser respondidas levando em consideração o mês anterior à aplicação do teste. A 

pontuação do IQSP varia de 0 a 20, em que pontuações de 0-4 indicam boa qualidade do 

sono, de 5-10 indicam qualidade ruim e acima de 10 indicam distúrbio do sono. As 

respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria das 

noites do mês anterior e se refere ao tempo levado para adormecer, horários de deitar e 

acordar, duração do sono, qualidade do sono, cochilos, problemas para adormecer, entre 

outros (Anexo 8).  

 Com o intuito de fazer o diagnóstico diferencial da insônia primária utilizaram-

se também os seguintes instrumentos: 

 

Inventário de depressão de Beck (BDI): O BDI é um questionário de auto-avaliação 

padronizado que permite acessar a gravidade do transtorno depressivo, incluindo atitude 

e sintomas depressivos (Beck et al., 1961). Esse instrumento apresenta 21 itens, cuja 

intensidade é indicada por uma pontuação que varia de 0 a 3. São utilizados os seguintes 

pontos de corte: < 10: sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18: depressão leve; 

de 19 a 29: depressão moderada; de 30 a 63: depressão grave. 

Inventário de ansiedade de Beck (BAI): O BAI também consiste em um questionário de 

auto-relato utilizado para medir a severidade da ansiedade de um indivíduo expressa em 
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sintomas comuns de ansiedade. O instrumento é composto por 21 questões de múltipla 

escolha cujo resultado máximo é de 63 pontos. As categorias são: 0-7: grau mínimo de 

ansiedade; 8-15: ansiedade leve; 16-25 ansiedade moderada; 26-63: ansiedade severa 

(Beck, Steer, & Garbin 1988). 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL): visa identificar a 

sintomatologia que o paciente apresenta, avaliando se este possui sintomas de estresse, 

o tipo de sintoma existente (somático ou psicológico) e a fase em que se encontra de 

estresse (alerta; resistência ou exaustão). No total, possui 37 itens de natureza somática 

e 19 psicológicas, distribuídos em três fases: Fase de alerta, considerada a fase positiva 

do estresse; Fase de resistência, as pessoas tentam lidar automaticamente com os 

estressores, quando o estresse persiste ocorre uma quebra dessa resistência, levando a 

quase-exaustão, se por acaso não houver um alívio desse estresse surge a fase de 

exaustão, responsável pelo adoecimento (Lipp, 2000). 

Para avaliação das funções executivas os testes utilizados foram: 

Teste de Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST): Foi desenvolvido por Heaton 

em 1993 e traduzido e adaptado ao Brasil pela equipe de psicólogos coordenada pela 

professora Jurema Alcides Cunha, sendo publicado pela editora Casa do Psicólogo em 

2005. É constituído por 4 cartas estímulos e 128 cartas respostas, que representam 

figuras de variadas formas (cruzes, círculos, triângulos ou estrelas), cores (vermelho, 

azul, amarelo ou verde) e números (dois, três ou quatro). As cartas são apresentadas 

uma de cada vez e a tarefa do participante é associá-las de acordo com uma regra 

estabelecida pelo experimentador. No entanto, os participantes não são informados 

sobre essas regras e são guiados apenas pela aprovação ou desaprovação do 

examinador. Assim, a cada dez acertos consecutivos de uma regra, inicia-se outra 

automaticamente (ver Figura 1).  Este é o instrumento mais utilizado na avaliação das 



 
 

48 
 

 

funções executivas, pois fornece informações sobre a flexibilidade cognitiva, a 

categorização, o monitoramento, dentre outros domínios (Heaton, Chelune, Talley, Kay, 

& Curtiss, 2004).  

 

 

Figura 1: Teste Wisconsin de Classificação de Cartas. Fonte: 

Adaptado de Milner (1964). 

 

 

Teste de Trilhas Coloridos (TTC forma 1 e 2): Desenvolvido por D’Elia, Satz, 

Uchiyama e White em 1996, a versão brasileira foi adaptada por Maria Cecília de 

Vilhena Moraes e Silva e a validação foi realizada com adultos de 18 a 86 anos.  Este 

teste é composto por duas partes (1 e 2).  Na forma 1, a tarefa do sujeito é ligar com o 

lápis círculos consecutivamente numerados, distribuídos aleatoriamente em uma folha 

de papel; na forma 2 existem, além dos números, círculos de cores diferentes e o 

examinando deve ligar os números intercalando as cores dos círculos. A tarefa deve ser 

realizada o mais rapidamente possível e sem que o lápis seja retirado do papel (Reitan, 

1958). É registrado pelo examinador o tempo de execução da tarefa, o número de erros 

e quase erros cometidos e a frequência de avisos de erros dado pelo examinador. Avalia 

a capacidade de engajamento, a flexibilidade mental, o rastreamento visual, a destreza 

motora e a atenção dividida (Reitan, 1958).  
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Teste da Torre de Londres (ToL): O teste consiste em uma base de madeira com três 

hastes de comprimento descendente e com três esferas coloridas (verde, vermelha e 

azul). A primeira haste pode sustentar três esferas, a segunda duas e a terceira apenas 

uma. A versão clássica do teste consiste em 12 problemas de raciocínio lógico 

apresentados em ordem crescente de dificuldades para o sujeito. Em cada um dos 

problemas apresentados, o participante é instruído a transpor as esferas de acordo com 

uma figura-alvo, o participante deverá realizar os dois problemas iniciais com 2 

movimentos, o terceiro e quarto com 3 movimentos, do quinto ao oitavo problema a 

solução pode ser encontrada com o mínimo de 4 movimentos e  os quatro últimos 

problemas são resolvidos com 5 movimentos (ver Figura 2). Apenas uma esfera deve 

ser transposta a cada vez. O participante tem três tentativas para resolver cada um dos 

12 problemas, ganhando 3 pontos sempre que resolve o problema com o mínimo de 

ações na primeira tentativa, dois pontos na  segunda tentativa e apenas 1 ponto na 

terceira tentativa. O escore total é igual à soma dos pontos obtidos em cada problema, 

variando entre 0 e 36 pontos. O principal objetivo deste teste é avaliar as habilidades de 

planejamento e solução de problemas (De Paula Costa, Moraes, Nicolato, & Malloy-

Diniz, 2012). 
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Figura 2: Exemplo da ToL com posição de largada a esquerda e 

um exemplo de um problema fácil (em cima, à direita) e difícil 

(em baixo, à direita). Fonte: Souza, Ignácio,
 
Cunha, Oliveira, &

 

Mol (2001).  

 
 

 

Iowa Gambling Task (IGT): Desenvolvido por Bechara et al. (1994), no Brasil uma 

versão computadorizada foi adaptada e validada por Moraes, Malloy-Diniz, Schneider, 

Fonseca & Fuentes (2008), baseada na versão original do teste. Em linhas gerais, o IGT 

abrange uma simulação de um jogo de cartas envolvendo ganho e perda de dinheiro 

fictício. O examinando inicia o teste com R$ 2.000,00 e é instruído a ganhar o máximo 

de dinheiro que puder, através da escolha de cartas que estão dispostas em quatro 

montes (A, B, C e D), sendo que só pode realizar uma escolha de cada vez, alternando 

essas escolhas quando quiser. No entanto, em alguns blocos de cartas, eles podem 

ganhar mais dinheiro e perder mais também, devendo aprender em quais escolhas de 

cartas apresenta a melhor relação custo/benefício (ver Figura 3). Em cada jogada 

quando o participante escolhe cartas do baralho A ou B, ganha em média 100 reais, já 

na escolha dos baralhos C ou D ganha 50 reais. Por sua vez, a cada 10 escolhas dos 

baralhos A e B (20 jogadas) o participante perde em média 250 reais, enquanto se 
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escolher 10 vezes os baralhos C e D (20 jogadas) iria ganhar em média 250 reais, o teste 

termina ao fim de 100 escolhas. Assim, os baralhos A e B são considerados 

desvantajosos e as escolhas destes baralhos são consideradas de risco. Os baralhos C e 

D são considerados vantajosos, demonstrando um comportamento mais conservador do 

participante (Buelow & Suhr, 2009). Esse teste é usado para avaliar a capacidade de 

tomada de decisão a partir de uma simulação de situações da vida real. 

 

 

Figura 3: Interface do modelo computadorizado do IGT. 

 

Teste de Stroop: O teste Stroop foi originalmente desenvolvido por Stroop (1935) e tem 

sido utilizado como teste neuropsicológico para avaliar atenção seletiva e o controle 

inibitório (Doyle, Biederman, Seidman, Weber, & Faraone, 2000). Várias versões do 

teste Stroop têm sido desenvolvidas com variações em números de cartões usados, 

números de itens por cartão e também versões computadorizadas. O presente estudo é 

baseado em uma das versões mais utilizadas, o teste de Stroop versão Vitória. Esta 

versão apresenta a vantagem de ser mais breve que outras versões que possuem um 

grande número de itens. A versão Vitória utiliza-se de três tarefas com 24 itens cada. É 

composto de três cartões contendo seis linhas com quatro itens: o primeiro composto de 
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tarjetas coloridas (verde, rosa, azul e marrom); o segundo constituído por palavras 

neutras escritas com as cores das tarjetas e o terceiro é formado pelos nomes das cores 

escritos em cores conflitantes com o da impressão. Solicita-se ao sujeito que a cada 

cartão apresentado, verbalize as cores impressas o mais rápido possível. Começa-se a 

cronometrar logo após as instruções e registra-se o tempo que o sujeito leva para ler 

cada um dos cartões.  

Subteste do WAIS-III (Span dígitos): A Escala de Inteligência Wechsler para Adultos 

(WAIS) encontra-se na sua terceira edição e busca avaliar uma gama de capacidades 

cognitivas. É composta por 14 subtestes, estando agrupados em dois conjuntos, com 

sete subtestes cada: verbal (Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Dígitos, Informação, 

Compreensão e Sequência de Números e Letras) e de execução (Completar Figuras, 

Códigos, Cubos, Raciocínio Matricial, Arranjo de Figuras, Procurar Símbolos e Armar 

Objetos). O subteste Span dígitos especificamente é um dos testes mais comuns para 

avaliar a memória operacional, e encontra-se dividido em duas etapas.  Na primeira 

(ordem direta), pede-se ao sujeito que repita séries crescentes de números na mesma 

ordem que lhe são fornecidas; na segunda (ordem inversa), pede-se que o sujeito repita 

as séries na ordem inversa da que são apresentadas, são feitas duas tentativas para cada 

sequência de números, sendo atribuído um ponto a cada acerto do participante, caso o 

mesmo erre duas tentativas seguidas o teste é imediatamente encerrado (Wechsler, 

1987). 

 

4.3 Procedimentos 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob o registro nº CAAE nº: 07868412.5.0000.5537 

(Anexo 2). Os participantes com insônia primária, selecionados com o auxílio dos 
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técnicos do AMBSONO e da clínica NEUROLIFE, foram convidados a participarem da 

pesquisa, sendo explicados os termos da mesma e garantido o anonimato da 

participação. 

A presente pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira consistiu na 

avaliação diagnóstica para a insônia primária feita por meio de uma entrevista clínica e 

da aplicação de uma série de protocolos, supracitados acima. Esta avaliação diagnóstica 

foi realizada em dois momentos, pois aos participantes era solicitado o preenchimento 

de um diário do sono por 14 dias consecutivos. Após esta etapa, os participantes 

diagnosticados com insônia primária foram divididos em dois grupos, um composto 

pelos voluntários que faziam uso de medicação para dormir (GIM) e o outro pelos que 

não utilizavam medicamentos para dormir (GInM). 

 Deu-se início a segunda etapa desta pesquisa, a qual envolvia a avaliação das 

funções executivas, através da aplicação de uma bateria de testes neuropsicológicos 

(citados acima), para mensurar dentre outros domínios: a atenção seletiva, o controle 

inibitório, a flexibilidade cognitiva, o planejamento, a resolução de problemas, a tomada 

de decisões e a memória operacional. Tal avaliação foi realizada em duas sessões, cujo 

tempo de aplicação variava de acordo com o ritmo de atividade do participante. 

As mesmas etapas foram realizadas com o grupo controle (GC), ou seja, houve 

uma avaliação inicial dos parâmetros do sono (latência do sono, eficiência do sono e 

qualidade do sono) e, posteriormente, a avaliação do funcionamento executivo. 

  

 4.4 Análise dos dados  

A análise dos dados foi feita através do programa IBM SPSS 20.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences), atribuindo-se o nível de significância de 5% para 

todos os testes estatísticos. 
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 Foram utilizadas estatísticas descritivas (frequência, média e desvio padrão) e 

inferenciais para avaliação dos dados, mas devido ao pequeno tamanho da amostra, 

optou-se por submeter os dados a análises estatísticas não paramétricas. Foi utilizado o 

teste Qui-quadrado para comparações entre o grupo com insônia primária (GIM e 

GInM) e o grupo controle quanto à frequência absoluta das variáveis: sexo, estado civil, 

escolaridade e renda salarial mensal. 

O teste Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney foi utilizado para comparar as médias 

entre os grupos (GIM, GInM e GC), no que diz respeito a avaliação diagnóstica 

(Atenas, BDI, BAI), as medidas subjetivas dos parâmetros do sono (hora de deitar, hora 

de levantar, latência do sono, tempo total do sono, eficiência do sono e IQSP) e ao 

desempenho nos domínios das funções executivas (WCST, TTC, ToL, IGT, Stroop e 

Span dígitos). 

Para análise do IGT, especificamente, com o intuito de comparar o desempenho 

dos grupos ao longo de cinco blocos de apresentação, empregaram-se o teste de 

Friedman para amostras pareadas, seguida do teste de Wilcoxon como  forma de 

explorar a variação interblocos, o Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney para explorar a 

variação intergrupos. No entanto, como a realização de vários testes estatísticos tende a 

inflar a possibilidade de erro do tipo I (rejeitar a hipótese nula quando a mesma é 

verdadeira), utilizou-se a correção de Hochberg (Hochberg, 1988) para múltiplas 

comparações, ajustando os valores de significância dos testes Wilcoxon e Mann-

Whitney. 

  Por fim, foi utilizado o Teste de Correlação de Spearman para verificar 

correlações entre as variáveis sociodemográficas, os parâmetros do sono, os domínios 

das funções executivas e as variáveis de depressão, ansiedade e estresse para cada grupo 

de participantes (GIM, GInM e GC). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_nula
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Dados sociodemográficos dos participantes  

Conforme se observa na Tabela 1, o grupo de estudo foi constituído por 19 

pessoas com o transtorno da insônia, as quais foram selecionadas por meio de uma 

amostragem de conveniência e subdivididas em dois grupos. Um grupo foi composto 

por 10 pacientes insones que faziam uso de medicação para dormir (GIM), com média 

de idade de 37, 7 anos (DP = 12,7), sendo a maioria do sexo feminino (sete), casada 

(cinco), com ensino superior completo (seis) e renda mensal de mais de dois salários 

mínimos (oito). O outro grupo foi composto por nove (09) pacientes insones que não 

utilizava medicação para dormir (GInM), com média de idade de 35,78 anos (DP = 

11,9), sendo a maioria também do sexo feminino (oito), solteira (cinco), com ensino 

superior completo (cinco), e renda mensal de mais de dois salários mínimos (oito).  

O grupo controle (GC) foi composto por 10 pessoas sem diagnóstico de insônia 

primária, com idade média de 30,7 anos (DP = 10,1), a maioria dos participantes era do 

sexo feminino (seis), tinha estado civil como solteiro (sete), com ensino superior 

completo (cinco) e a renda salarial de mais de dois salários mínimos (sete).  

O teste Kruskal-Wallis e o teste Qui-quadrado foram utilizados para verificar 

diferenças significantes nos dados sociodemográficos dos grupos de participantes (GIM, 

GInM e o GC). Os resultados demonstraram que não foram encontradas diferenças 

significativas entre os três grupos em nenhuma das variáveis sociodemográficas: idade 

(H = 1,54, p = 0,46), sexo (χ
2 

= 2,02, p = 0,36, gl = 2) estado civil (χ
2 

= 2,13, p = 0,71,gl 

= 4) escolaridade (χ
2 

= 2,30, p = 0,68, gl = 4) renda salarial mensal (χ
2
 = 4,44, p = 0,34, 

gl = 4). Esses dados sugerem que os grupos (GIM, GInM e GC) se assemelhavam 
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quanto as variáveis da idade, do sexo, do estado civil, da escolaridade e da renda 

salarial. 

 

Tabela 1: Características sócio-demográficas dos participantes do GIM, do GInM e do 

GC. 

 

 

Variáveis 

 

GIM (N = 10) 

 

 

 

GInM (N = 09) 

 

 

 

GC (N = 10) 

 

 

 

 

 Idade                   

 

Sexo 

Média    ±       DP 

 

 37,7              12,7  

   

   N                   %          

Média      ±        DP 

 

  35,7               11,9 

    

     N                   % 

Média     ±          DP 

 

  30,7                 10,1 

     

    N                     % 

Feminino 7                   70   8                   80     6                     60 

Masculino 3                   30   1                   10     4                     40 

Estado civil    

Solteiro 4                   40       5                   50     7                     70 

Casado 5                   50   4                    40     2                     20 

Divorciado 1                   10   1                   10     1                     10 

Escolaridade    

Ensino médio 1                   10       0                     0     2                     20 

Superior incompleto 3                   30    4                    40     3                     30 

Superior completo 6                   60    5                    50     5                     50 

Renda salarial 

mensal 

   

Menos de dois salários 

mínimos 

0                    0       0                    0     2                     20 

Até dois salários 

mínimos 

2                   20   1                    10     1                     10 

Mais de dois salários 

mínimos 

8                   80   8                    80     7                     70 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kruskal-Wallis e teste 

Qui-quadrado, p<0,05). 

 

 

5.2 Avaliação diagnóstica 

 

De acordo com os critérios diagnósticos para insônia, previamente estabelecidos 

(conforme citado na seção de métodos), todos os participantes que apresentaram 

queixas de insônia cumpriram os critérios para o diagnóstico do transtorno da insônia.  

Deste modo, na Tabela 2 pode-se observar que o GIM apresentou, em média na 

Escala de Insônia de Atenas, 18,1 pontos (DP = 3,41), o GInM obteve média de 16,0 
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pontos (DP = 2,91) e o GC média de 2,90 pontos (DP = 2,07). Em geral, o escore global 

para o diagnóstico de insônia é de seis ou mais pontos, ou seja, os dois grupos de 

insones exibiram escore acima do esperado para o diagnóstico de distúrbio do sono e o 

grupo controle não apresentou evidências de queixas de insônia. Percebe-se que o GIM 

mesmo recebendo tratamento farmacológico, exibiu o maior escore de intensidade da 

insônia, sinalizando assim que, os medicamentos podem estar funcionando como 

placebo e não melhorando a sintomatologia do distúrbio, além disso, esses dados 

sugerem indícios da existência de uma má percepção do sono entre os insones.  

No intuito de constatar se as diferenças na Escala de Insônia de Atenas entre o 

GIM e o GInM eram significantes, empregou-se o teste Mann-Whitney, o qual 

comprovou que as diferenças entre os grupos não eram estatisticamente significativas 

(U = 28,5, p = 0,17). Ratificando que, apesar do GIM exibir um número maior de 

queixas de insônia, os grupos se apresentaram semelhantes quanto à sintomatologia do 

distúrbio.  

No instrumento IGI, que buscava avaliar a gravidade da insônia, constatou-se 

que no GIM cinco participantes possuíam insônia moderada (intensidade moderada de 

sintomas) e os outros cinco participantes insônia grave (intensidade elevada dos 

sintomas). No GInM  seis participantes apresentaram insônia moderada e três 

participantes foram classificados dentro da categoria insônia grave. Portanto, os 

participantes com insônia apresentavam intensidade da insônia de moderada a grave. 

Nos testes aplicados (BDI, BAI e Lipp) com o propósito de eliminar as possíveis 

comorbidades associadas a insônia, foi observado que o GIM apresentou um escore 

médio na escala de depressão de 20,4 pontos (DP = 10,2), na de ansiedade de 14,4 

pontos (DP = 13,0) e que a maioria dos participantes (sete) exibia estresse na fase de 

resistência. O escore médio do GInM para a escala de depressão foi de 15,5 pontos (DP 
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= 6,42) e para a de ansiedade foi de 16,0 pontos (DP = 9,69), sendo que todos os 

participantes apresentaram estresse na fase de resistência. O GC, por sua vez, teve como 

média na escala de depressão 5,80 pontos (DP = 3,29), na de ansiedade 8,00 pontos (DP 

= 6,14) e não exibia evidências de estresse.  

Segundo dados da literatura, um escore de 10 a 29 pontos no BDI é 

caracterizado como sintomas de depressão leve a moderada e de 8 a 25 pontos no BAI 

como sintomas de ansiedade leve a moderada. Portanto, os sintomas de depressão e 

ansiedade nos grupos de insones do presente estudo são compreendidos como de leve a 

moderado. Os sintomas observados são considerados baixos, uma vez que esses 

inventários são utilizados para avaliar somente a sintomatologia dos transtornos, sendo 

o ponto crítico atingido com 30 pontos. Com isto, observou-se que o GIM apresentou 

maior escore na escala de depressão e o GInM maior escore na escala de ansiedade. O 

teste Kruskal-Wallis foi então utilizado para verificar se as diferenças entre as 

sintomatologias de depressão e ansiedade nos três grupos avaliados eram 

estatisticamente significantes.  

Percebeu-se que no BDI havia diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos avaliados (H = 15,23, p < 0,05). O teste Mann-Whitney foi acionado para 

verificar em que par de grupos (GIM x GInM; GIM x GC e GInM x GC) estariam essas 

diferenças. Deste modo, que  observou-se diferenças significativas, apenas, entre o GIM 

e o GC (U = 7,00 p < 0,05) e entre o GInM e o GC (U = 4,50 p<0,05), ou seja, o GIM e  

o GInM apresentavam sintomas de depressão, enquanto que no GC havia poucas 

queixas destes sintomas. 

No BAI, o Kruskal-Wallis não encontrou diferenças significativas entre os três 

grupos avaliados (H = 4,87, p > 0,05), indicando que, no que concerne aos sintomas de 

ansiedade os grupos avaliados se assemelhavam entre si. No LIPP, a maioria dos 
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participantes insones (GIM e GInM) exibiram sintomas de estresse na fase de 

resistência, enquanto que o GC não exibiu evidências de estresse. Nesta fase de 

resistência, a pessoa automaticamente tenta lidar com os seus estressores de modo a 

manter sua homeostase interna.  

 Na entrevista clínica, os insones relataram, ainda, que suas queixas relacionadas 

ao sono estavam presentes por mais de dois anos, sendo as principais dificuldades no 

iniciar e na manutenção do sono. Observou-se que a maioria dos pacientes apresentava 

queixas relativas ao funcionamento diurno e também da presença de atividade mental 

intensa antes de dormir. Além disso, aqueles pacientes que faziam uso de medicamentos 

para dormir, utilizavam principalmente ansiolíticos e hipnóticos. Dentre os mais citados 

encontrou-se o rivotril (ansiolítico) e o lioran (hipnótico). Esses dois medicamentos 

foram mencionados por todos os participantes agrupados no GIM, sendo o rivotril 

usado de forma crônica (mais de dois anos) por sete dos pacientes avaliados. 

 

Tabela 2: Dados médios da avaliação diagnóstica para o GIM, o GInM e o GC 
 

         Nota: 
*
Testes não paramétricos Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (p<0,05). 

 

 

 

 

Variáveis 

 

GIM 

 

 

GInM 

 

 

GC 

 

 

 

Atenas 

Média ± DP 
 

18,1 ± 3,41 

Média ± DP 

 

16,0 ± 2,91 

Média ± DP 

 

2,90 ± 2,07 

IGI 

Insônia moderada 

Insônia grave 

         N         % 

         5          50 

         5          50 

          N         %  

          6         60 

          3         30       

 

BDI 20,4 ± 10,2
*
 15,5 ± 6,42

*
 5,80 ± 3,29

*
 

BAI 14,4 ± 13,0 16,0 ± 9,69 8,00 ± 6,16 

LIPP 

Fase de alerta 

Fase de resistência 

Fase de quase 

exaustão 

N         % 

         3         30 

         7         50 

         0          0 

          N         % 

  0          0 

  9         100 

  0          0 

         N        % 

0        0 

0        0 

         0         0  
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5.3 Avaliação do sono 

 

Neste tópico serão abordadas algumas medidas do sono obtidas por meio do 

diário do sono, a qualidade do sono (IQSP), os cochilos e a sonolência no grupo de 

insones (GIM e GInM) e no GC. Através do preenchimento do diário do sono durante 

14 dias consecutivos, pode-se ter acesso as seguintes variáveis: Hora de Deitar (HD); 

Hora de levantar (HL); Duração do sono (DS) e Irregularidade do sono (IR). 

De acordo com a Tabela 3, observa-se que o GIM relatou ir para a cama mais 

cedo (M = 22:20, DP = 0:48) e também se levantar mais cedo (M = 6:30, DP = 0:58), 

apresentando menor duração do sono (M = 5,50, DP = 0,85) e irregularidade no sono de 

48 minutos, quando comparado ao GInM e ao GC. O GInM foi o grupo a ir para a cama 

mais tarde (M = 24:02, DP = 1:02) e também o que se levantou mais tarde (M = 7:09, 

DP = 1:48), apresentando média de duração do sono de 5,67 horas (DP = 1,11), com 

irregularidade média de 63 minutos. Já no GC a média de hora de ir para a cama foi de 

23h:43mim (DP = 1:15), a de levantar da cama foi de 7:09 (DP = 1:48), com duração do 

sono de 7,30 horas (DP = 0,82) e irregularidade do sono de 75 minutos. 

Para verificar se as diferenças entre os três grupos avaliados eram 

estatisticamente significante foi utilizado o teste Kruskal-Wallis (Ver Tabela 3), no qual 

se observou que haviam diferenças significativas entre os três grupos nas variáveis: hora 

de dormir (H = 11,1, p<0,05); duração do sono (H = 13,0, p<0,05); Irregularidade do 

sono (H = 12, 2, p < 0,05).  No teste Mann-Whitney (Ver Tabela 3) constatou-se que 

entre o GIM e o GInM haviam diferenças significativas na hora de deitar (U = 9,00, p < 

0,05), na hora de levantar (U = 18,0, p < 0,05), na irregularidade do sono (U = 10,0, p < 

0,05). Esses dados sugerem que, o GIM e o GInM se diferenciaram no que concerne ao 

tempo que levavam para adormecer, na regularidade do sono e nos horários de deitar e 
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levantar da cama. O GIM, portanto, procurava ir para a cama mais cedo e de forma mais 

regular do que o GInM, no entanto levava mais tempo para adormecer.  

 Na comparação entre o GIM e o GC houve diferenças significantes na hora de 

deitar (U = 15,0, p < 0,05), na regularidade do sono (U = 7,00, p < 0,05), na duração do 

sono (U = 8,00, p < 0,05). Já entre o GInM e o GC foram encontradas diferenças na 

duração do sono (U = 11,50, p < 0,05) e na eficiência do sono (U = 13,5, p < 0,05).  

Outra variável analisada refere-se ao cochilo, na Tabela 3 observa-se que quatro 

pessoas (40%) do GIM, cinco pessoas (60%) do GInM e seis pessoas (60%) do GC 

relatavam cochilar, sendo esse cochilo intencional e normalmente utilizados nos finais 

de semana, variando de 30 minutos à uma hora. A maioria dos insones relatava também 

necessidade de cochilar durante a tarde ou inicio da noite, no entanto não conseguiam 

adormecer e permaneciam deitados na cama com a intenção de descansar e dormir. 

Observou-se que o GIM foi o grupo em que as pessoas relataram cochilar menos. O 

teste Qui-quadrado foi utilizado para verificar se havia diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos. Assim, verificou-se que os participantes não exibiram 

diferenças na variável do cochilo (χ
2
 = 0,34, p = 0,853, gl = 3), sinalizando que este era 

um hábito constante tanto entre os insones como no GC. 

No que concerne à sonolência observada através do teste de sonolência de 

Stanford, percebe-se na Tabela 3, que seis participantes do GIM (60%), seis 

participantes do GInM (70%) e quatro participantes do GC (40%) relataram sonolência 

diurna. O teste Qui-quadrado, entretanto, demonstrou que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos avaliados (χ
2
 = 0,31, p = 0,577, gl = 2), 

sinalizando que os três grupos apresentava nível de sonolência diurna similar. 

 Na Tabela 3 também se encontra os dados referentes à qualidade do sono, 

observa-se que o GIM apresentou uma média de escore no IQSP de 15, 2 pontos (DP = 
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2,78), o GInM de 13,2 pontos (DP = 2,27) e o GC de 4,10 pontos (DP = 1,85). A análise 

do escore global do IQSP demonstra que os dois grupos de pacientes exibiram uma 

qualidade do sono ruim com evidências de distúrbios do sono (escore global do IQSP ≥ 

10) e o GC apresentou qualidade do sono boa (escore global do IQSP ≤ 5). Assim como 

na Escala de Insônia de Atenas, o GIM apresentou os maiores índices de qualidade do 

sono ruim. Em virtude disto, o teste Mann-Whitney foi acionado para verificar se essas 

diferenças na qualidade do sono dos grupos de insones eram estatisticamente 

significativas. Percebe-se que não havia diferenças significantes entre o GIM e GInM 

(U = 26, p = 0,13), sugerindo que, a qualidade do sono dos insones medicados se 

encontrava tão ruim quanto a dos insones que não estavam fazendo tratamento. Além 

disso, os dados do IQSP corroboram que mesmo fazendo tratamento farmacológico, os 

pacientes do GIM ainda possuíam sintomatologia que indica distúrbio do sono. 
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Tabela 3: Comparação entre as médias subjetivas das medidas do sono (Hora de deitar, 

Hora de levantar, Latência do somo, Tempo total de sono e eficiência do sono) do GIM, 

do GInM e do GC. 

 

Nota: 
*
Teste não paramétrico Kruskal-Wallis, teste Mann-Whitney e teste Qui-quadrado, (p<0,05). 

 

 

  

5.4 Avaliação das funções executivas 

 

5.4.1 Wisconsin (WCST) 

 

 Foram avaliadas quatro categorias do WCST consideradas principais, dentre elas 

encontram-se: os erros perseverativos, o número de categorias completadas, o número 

de ensaios para completar a primeira categoria e o fracasso em manter o contexto. 

 De forma geral, o GIM acertou em média 60,2 cartas (DP = 9,70) e cometeu em 

média 43,6 erros (DP = 25,1), o GInM acertou um pouco mais de cartas, cerca de 68,2 

(DP = 11,3) e  forneceu menos erros, em média 31,6 (DP = 23,1). O GC, por sua vez, 

acertou mais cartas do que os outros dois grupos (M = 70,6, DP = 9,60), mas cometeu 

mais erros do que o GInM e menos do que o GIM (M = 32,2, DP = 20,9). O teste 

Kruskal-Wallis demonstrou que não haviam diferenças estatísticas significativas entre 

 

Variáveis 

 

GIM 

(n = 10) 

 

GInM 

(n =09) 

 

GC 

(n = 10) 

 

p 

 

 

Hora de deitar 

(hh:mm) 

Média ± DP 
 

22:20 ± 0:48 

Média ± DP 

 

24:02 ± 1:02 

Média ± DP 

 

23:43 ± 1:15                      

Valor 

 

0,004
*
 

 

Hora de levantar 

(hh:mm) 

6:30 ± 0:58 7:35 ± 0:54 7:09 ± 1:48 0,111 

Irregularidade do 

sono 

           48                                                     62          75                     0,004
*
 

Duração do sono 

(hr) 

5,50 ± 0,85 5,67 ± 1,11 7,30 ± 0,82 0,001
*
 

IQSP 15, 2 ± 2,78 13,2 ± 2,25 4,10 ± 1,85 0,000
*
 

 

Cochilo                              

Sim 

            

            N        %  

            4         40 

           

          N         %  

          5         60 

  

   N        % 

           6        50 

 

0,853 

Não                                   6         60                                 4         40    4        30  

Sonolência diurna     

Sim            6          60           6         70                                           4       40            0,577 

Não            4          40           3         30                                  6       60  
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os grupos (GIM, GInM e GC) em nenhuma das variáveis: número de acertos (H = 0,17, 

p = 0,91) e número de erros (H = 1,54, p = 0,46). Portanto, de forma global os três 

grupos demonstraram similaridade na execução do teste, evidenciando que a capacidade 

de resolver problemas, entender conceitos abstratos e utilizar o uso de feedback estava 

de acordo com o esperado para a população. 

 Na Tabela 4, encontra-se o desempenho dos participantes nas categorias 

avaliadas do WCST. Percebe-se que o GIM cometeu mais erros perseverativos (M = 

26,6, DP = 18,5), também completou menos categorias (M = 4,44, DP = 1,64) e 

precisou de mais ensaios para completar a primeira categoria (M = 22,8, DP = 19,0). No 

entanto, manteve o contexto com menos fracasso (M = 0,60, DP = 0,96). Já o GInM foi 

o grupo que obteve a maior média no número de categorias completas (M = 5,44, DP = 

1,33), necessitando de um menor número de ensaios para completar a primeira categoria 

(M = 12,8, DP = 5,44). No intuito de verificar se as diferenças encontradas entre os 

grupos eram estatisticamente significantes foi utilizado o Teste Kruskal-Wallis, o qual 

não identificou diferenças significativas entre os três grupos avaliados (GIM, GInM e 

GC), em nenhuma das categorias: erros perseverativos (H = 0,464, p = 0,793), número 

de categorias completas (H = 3,577, p = 0,167), número de ensaios para completar 

primeira categoria (H = 2,935, p = 0,231) e fracasso em manter o contexto (H = 0,270, p 

= 0,231).  

Em suma, esses resultados indicam que, o desempenho dos insones (medicados 

e não medicados) no WCST foi semelhante e muitas vezes superior ao do GC, 

sinalizando que, o funcionamento executivo (a flexibilidade cognitiva, o planejamento, 

a resolução de problemas, a modulação de respostas impulsivas, o uso de feedbacks e o 

raciocínio abstrato) não se encontra afetado, quando avaliado por um teste que investiga 

as funções executivas de forma global. 
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Tabela 4: Comparação entre as médias das categorias do WCST para o GIM, o GInM e 

o GC. 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kruskal-Wallis, p<0,05). 

 

 

5.4.2 Teste de Trilhas Coloridas (TTC) 

 

Para a correção do TTC foi considerado o tempo de execução da tarefa na forma 

1 e na forma 2, assim como a medida de interferência entre elas, ou seja, a diferença 

entre as duas formas. Para a execução do TTC forma 1 são utilizadas habilidades 

perceptuais, enquanto que para a forma 2 são envolvidas  habilidades mais complexas 

que exige além da atenção perceptual básica, habilidades de atenção dividida e 

flexibilidade cognitiva.  

Na Tabela 5 são apresentados os valores médios do desempenho (tempo de 

execução) dos participantes no TTC forma 1, 2 e na medida de interferência. Observa-se 

que no TTC-1 o tempo de execução foi maior para os participantes do GInM (M = 53,6 

segundos, DP = 20,6), já no TTC-2 o tempo de execução da tarefa foi maior no GIM (M 

= 124 segundos, DP = 71,3). No que se refere à medida de interferência (2-1), o GIM 

obteve a maior média de tempo (M = 1,68, DP = 0,87), enquanto o GInM apresentou a 

menor média (M = 0,94, DP = 0,36). Ou seja, os participantes do GInM necessitaram de 

 

Variáveis 

 

GIM 

(n = 10) 

 

GInM 

(n = 09) 

 

GC 

(n = 10) 

 

p 

 

 

Erros 

perseverativos 

 

Média ± DP 
 

26,6 ± 18,5 

Média ± DP 

 

19,4 ± 16,8 

Média ± DP 

 

18,1 ± 11,0 

Valor 

 

0,793 

 

Nº de categorias 

completas 

 

4,44 ± 1,64 5,44 ± 1,33 5,40 ± 1,07 0,167 

Nº de ensaios para 

completar primeira 

categoria 

 

22,8 ± 19,0 12,8 ± 5,34 17,0 ± 7,02 0,231 

Fracasso em 

manter o contexto 

0,60 ± 0,96 1,00 ± 1,93 0,70 ± 0,82 0,231 
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menos tempo para executar a tarefa mais complexa do teste (TTC forma 2) e também 

houve menos influencia do TTC 1 na execução do TTC 2 (medida de interferência), 

quando comparados ao GIM e ao GC.  Demonstrando assim que, o GInM apresentava 

um desempenho superior diante de tarefas mais complexas, que exigiam  flexibilidade 

cognitiva. 

O teste Kruskal-Wallis foi utilizado para verificar se essas diferenças entre os 

grupos (GIM, GInM e GC) eram estatisticamente significativas. Não foram encontradas 

diferenças significativas em nenhuma das variáveis: TTC-1 (H = 0,484, p = 0,785), 

TTC-2 (H = 0,965, p = 0,617) e TTC (2-1) (H = 5,16, p = 0,076). No entanto, como o 

tamanho do efeito do TTC (2-1) foi relativamente pequeno na comparação entre os 

grupos, optou-se por aplicar também o teste Mann-Whitney para verificar se havia 

diferenças entre os grupos comparando par a par (GIM x GInM; GIM x GC e GInM x 

GC). Assim sendo, foram encontradas diferenças significativas entre o GIM e o GInM 

(18,0, p = 0,028), mas não foram encontradas diferenças significativas entre o GIM e o 

GC (29,00, p = 0,123) e entre o GInM e o GC (39,0 p = 0,661). 

 Portanto, quando comparado ao GInM, o GIM demonstrou dificuldades diante 

de tarefas mais complexas que exigia maior domínio atencional e flexibilidade 

cognitiva, necessitando do dobro de tempo utilizado na execução do TTC1 para realizar 

a tarefa do TTC 2. O GInM, por sua vez, realizou a tarefa mais complexa em menos 

tempo que o GC, apresentando uma maior capacidade de mudar de foco atencional, 

perante a execução de tarefas com exigência de rapidez de raciocínio.  
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Tabela 5: Comparações entre as médias do TTC-1, do TTC-2 e do TTC2-1 para o GIM, 

o GInM e o GC. 

 

Nota: 
*
Teste não paramétrico Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (p < 0,05). 

 

 

5.4.3 Torre de Londres (ToL) 

 

Para correção do ToL foi considerado o número de respostas aos problemas 

fáceis (2 e 3 movimentos), o número de respostas aos problemas difíceis (4 e 5 

movimentos) e o total de respostas.  Os problemas considerados fáceis exigem poucos 

movimentos e são de fácil execução, enquanto que os considerados difíceis envolvem 

problemas mais complexos e requerem mais movimentos.   

 Na Tabela 6, constata-se que no ToL (Fácil) os três grupos obtiveram um 

desempenho similar, sendo que o GInM apresentou a menor pontuação (M = 11,1, DP = 

1,36). No ToL (Difícil) apesar de desempenhos semelhantes entre os grupos, o GIM 

expôs o escore mais baixo (M = 20,4, DP = 1,57). O teste Kruskal-Wallis foi utilizado 

para comparar o desempenho dos grupos (GIM, GInM e GC). Este procedimento 

estatístico, por sua vez, não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos avaliados (GIM, GInM e GC) em nenhuma das variáveis investigadas: ToL 

(Fácil) (H = 1,960, p = 0,375), ToL (Difícil) (H = 2,445, p = 0,295) e ToL (Total) (H = 

1,921, p = 0,383). Ressaltando assim, que o grupo de insones (GIM e GInM) apresentou 

 

Variáveis 

 

GIM 

(n = 10) 

 

GInM 

(n = 09) 

 

GC 

(n = 10) 

 

p 

 

TTC – 1: Tempo 

(segundos) 

Média ± DP 
 

45,7 ± 15,7 

Média ± DP 

 

53,6 ± 20,6 

Média ± DP 

 

45,7 ± 13,3 

Valor 

 

0,785 

 

TTC – 2: Tempo 

(segundos) 

124,0 ± 71,3 102,6 ± 39,2 39,2 ± 30,8 0,617 

TTC (2-1): Medida 

de interferência  

1,68 ± 0,87
*
 0,94 ± 0,36

*
 1,15 ± 0,59 0,076 
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desempenho similar ao GC na capacidade de planejar e resolver problemas, seja eles 

simples ou complexos. 

 

Tabela 6: Comparações entre as médias do teste da Torre de Londres (ToL fácil, ToL 

difícil e ToL total) para o GIM, GInM e GC. 

 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kruskal-Wallis, p<0,05). 

 

 

4.4.4 Iowa Gambling Task (IGT) 

 Os resultados do IGT são fornecidos na forma de tendência geral que envolve a 

proporção de escolhas vantajosas menos escolhas desvantajosas ({(C + D) – (A +B)}), 

pelo calculo da frequência de fracasso, ou seja, a proporção de escolhas dos baralhos 

que gera menos punição dos mais punitivos ({(B + D) – (A + C)}) e pela curva de 

aprendizagem, que envolve as escolhas vantajosas menos às escolhas desvantajosas ao 

longo de cinco blocos de apresentação, com cada um contendo 20 escolhas.  

 Na Tabela 7, pode-se observar que os dois grupos de insones (GIM e GInM) 

retiraram mais cartas dos baralhos A e B (desvantajosos) e menos do C e D 

(vantajosos), já o GC retirou mais cartas do baralho B e D e menos do A e C. Esses 

resultados então sugerem que os insones tenderam a escolher os baralhos mais 

desvantajosos, quando comparado ao GC.    

No entanto, no que se refere ao calculo das escolhas vantajosas menos às 

escolhas desvantajosas {(C + D) – (A +B)}, o teste Kruskal-Wallis não encontrou 

 

Variáveis 

 

GIM 

(n = 10) 

 

GInM 

(n=09) 

 

GC 

(n =10) 

 

p 

 

         

ToL (Fácil) 

Média ± DP 

 

11,2 ± 0,78 

Média ± DP 

 

11,1 ± 1,36 

Média ± DP 

 

11,6 ± 0,84 

Valor 

 

0,375 

 

ToL (Difícil) 20,4 ± 1,57 20,8 ± 1,96 21,4 ± 1,77 0,295 

ToL (Total) 31,8 ± 2,25 32,0 ± 3,04 32,9 ± 1,72 0,383 
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diferenças significativas entre os grupos (H = 2,408, p = 0,30), demonstrando que, 

apesar do grupo de insones (GIM e GInM) ter escolhido as cartas menos vantajosas, sua 

capacidade de tomar decisões não se encontrava afetada. No quesito frequência de 

escolha dos baralhos mais punitivos também não se observou diferenças significativas 

(H = 2,746, p = 0,25), embora o GC tenha escolhido menos cartas punitivas que o GIM 

e GInM. Os dados indicam que, o desempenho entre o grupo de insones (GIM e GInM) 

e o do GC foi semelhante, ainda que os insones tenham escolhido as cartas de forma 

mais impulsiva, que gerava punição. 

 

 

 

Tabela 7: Dados médios do número de escolhas em cada baralho (A, B, C e D) para o 

GIM, o GInM e o GC. 

 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kruskal-Wallis, p<0,05). 

 

A Figura 8, abaixo, demonstra a curva de aprendizagem dos grupos de 

participantes (GIM, GInM e GC), ao longo das escolhas vantajosas menos às escolhas 

desvantajosas nos cinco blocos de apresentação (20, 40, 80, 100). Analisando a 

evolução do comportamento de escolhas dos três grupos, ao longo das 100 jogadas é 

possível perceber que o GIM apresentou uma constância no desempenho do primeiro 

para o segundo bloco (primeiro: M = -1,6, DP = 2,45; segundo: M = -1,6, DP = 4,30), 

com uma pequena queda no terceiro bloco (terceiro: M = -2,0, DP = 6,46) e melhora 

 

Variáveis 

 

GIM 

(n = 10) 

 

GInM 

(n=09) 

 

GC 

(n =10) 

 

p 

 

 

A 

Média ± DP 

 

26,6 ± 6,97 

Média ± DP 

 

24,4 ± 6,24 

Média ± DP 

 

21,4 ± 6,67 

 

 

0,305 

B 26,2 ± 5,80 29,1 ± 6,37 26,8 ± 6,77 0,534 

C 23,1 ± 5,30 22,4 ± 4,03         24,3 ± 4,39       0,672 

D 24,1 ± 7,48 24,0 ± 3,20 27,5 ± 6,25 0,215 
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expressiva no quarto e quinto bloco (quarto: M = -1,0, DP = 8,6; quinto: M = 0,6, DP = 

3,77). Na curva do GInM constata-se uma acentuada elevação no desempenho do 

primeiro para o segundo bloco (primeiro: M = -4,4, DP = 2,45; segundo: M = -0,2, DP 

= 4,30), seguido por uma pequena redução no terceiro bloco (M = -0,8, DP = 3,75), com 

elevação novamente no quarto bloco (M = -0,4, DP = 3,97) e redução brusca no quinto 

bloco (M = -1,1, DP = 5,20). Já o GC, apresentou uma pequena redução do primeiro 

para o segundo bloco (primeiro: M = 1,2, DP = 5,00; segundo: M = -1,4, DP = 4,00), 

com acentuada elevação no terceiro bloco (M = 3,8, DP = 4,05), seguido por uma 

pequena redução no quarto e quinto bloco (quarto: M = 2,8, DP = 4,82; quinto: M = -

0,2, DP = 5,53). Portanto, o GIM apresentou a melhor evolução no comportamento de 

escolhas ao longo das 100 jogadas, quando comparados ao GInM e ao GC. Sinalizando 

que, ao longo do teste o GIM foi o grupo que melhor compreendeu a finalidade da 

tarefa, evoluindo no seu processo de escolhas e tomando as melhores decisões (cartas 

vantajosas). 

Com o intuito de comparar o desempenho dos grupos nos cinco blocos de 

escolhas que compõem a curva de aprendizagem, averiguou-se a possibilidade de 

realizar uma análise de variâncias mista (Split-splot ANOVA). Para tanto, se investigou 

a premissa básica de normalidade através do teste Shapiro-Wilk para normalidade 

univariada e do teste de Mardia de assimetria e curtose para normalidade multivariada, 

constatando-se haver violação da normalidade univariada no Bloco 1 do IGT. Dessa 

forma, elaborou-se uma abordagem alternativa através da realização dos testes de 

Friedman para amostras pareadas, seguida dos testes de Wilcoxon como forma de 

explorar a variação interblocos e, como forma de explorar a variação intergrupos, o teste 

Kruskal-Wallis, seguido do teste Mann-Whitney para explorar as diferenças par-a-par. 

A realização de vários testes estatísticos tende a inflar a possibilidade de erro do tipo I, 
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de forma que se utilizou a correção de Hochberg (Hochberg, 1988) para ajustar os 

valores de significância dos testes Wilcoxon e Mann-Whitney. Ainda que, outras 

correções estejam disponíveis, a correção de Hochberg torna-se pertinente em função do 

pequeno tamanho amostral. Este procedimento é semelhante àquele realizado nos testes 

post hoc da ANOVA paramétrica, e consiste em corrigir o valor-p em função do número 

das múltiplas comparações realizadas.  

Os resultados então demonstraram que a comparação interblocos realizada em 

cada grupo separadamente com o teste de Friedman comprovou haver diferenças 

significativas entre os blocos somente para o GC (χ
2
 = 16,1, p < 0,05). Os testes post 

hoc, contudo, não apresentaram significância estatística após a correção realizada. O 

teste Kruskal-Wallis encontrou diferença estatística significativa entre os grupos no 

bloco 3 do IGT (H = 1,25, p<0,05). Os testes post hoc demonstraram que o grupo GC 

diferiu dos demais somente no Bloco 3 do instrumento (GIM x GC:  U = 0,022, 

pcor=0,044 e para GInM x GC: U = 0,013, pcor=0,039). 

 Em conjunto, os resultados indicam que as diferenças na evolução do 

comportamento de escolhas dos grupos não foi estatisticamente significativa. Observou-

se que somente no Bloco 3 houve diferenças significativas entre os grupos, sendo o GC 

o grupo que tomou as melhores decisões, ou seja, escolheu as cartas dos baralhos mais 

vantajosos (C e D), enquanto o grupo de insones (GIM e GInM) apresentou uma tomada 

de decisão constante, sem grandes variações, ao longo dos cinco blocos. 
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Figura 4: Curvas de aprendizagem ao longo dos cinco blocos de 

escolhas do GIM, do GInM e do GC. O eixo das abscissas representa 

os blocos de escolhas (20, 40, 60, 80 e 100) e o eixo das ordenadas as 

médias das escolhas vantajosas menos às desvantajosas. A curva o 

marcado em forma de quadrado representa o GIM, o marcador em 

forma de retângulo o GInM e o marcado em forma de triangulo o GC. 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Teste de Stroop (versão Victória) 

 

 No teste de Stroop (versão Victória) foi analisado o número de erros e o tempo 

de reação (em segundos) para o cartão de cores, de palavras e de interferência. A 

medida de interferência é utilizada para avaliar a atenção seletiva e o controle inibitório.  

 Na Tabela 8, encontram-se os valores médios para cada cartão em função do 

número de erros e tempo de reação. Observa-se que no cartão Stroop 1 (cores), o GInM 

cometeu mais erros (M = 0,33, DP = 1,00), e na variável tempo de reação o GIM 

demorou mais tempo para executar a tarefa (M = 19,5, DP = 5,48). No cartão Stroop 2 

(palavras), o GC cometeu mais erros (M = 0,30, DP = 0,94) e o GInM apresentou o 

maior tempo de reação. Por fim, no cartão 3 (interferência), como era esperado ocorreu 

um aumento no número de erros para os três grupos, sendo que, o GIM foi o que obteve 

a maior quantidade de erros (M = 3,60, DP = 5,46).  
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 No entanto, com o intuito de analisar se essas diferenças encontradas eram 

estatisticamente significantes aplicou-se o teste Kruskal-Wallis,  o qual não apresentou 

diferenças significativas em nenhum dos cartões, tanto para a variável número de erros 

como para a de tempo de reação: Stroop 1: erro (H = 0,034, p =  0,983), tempo de 

reação ( H = 5,240); Stroop 2: erro (H = 1,091, p = 0,579), tempo de reação (H = 2,182, 

p = 0,336) e o Stroop 3: erro (H = 2,897, p = 0,235), tempo de reação (H = 1,089, p = 

0,580). Indicando que, o desempenho na atenção seletiva e no controle inibitório foram 

semelhantes para todos os grupos (GIM, GInM e GC), apesar do GIM ter apresentado 

maior nível de dificuldade em selecionar um estímulo em meio à distratores, 

respondendo de forma mais impulsiva. 

 

Tabela 8: Comparações entre as médias do teste de Stroop (Stroop 1, Stroop 2 e 

Stroop3) para o GIM, o GInM e o GC.  

 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kruskal-Wallis, p<0,05). 

 

4.4.6 Subteste do WAIS III (Span Dígitos) 

 Foi verificado o total de acertos na ordem direta e na ordem inversa do subteste 

span dígitos dos participantes com insônia primária (GIM e GInM) e do GC. Neste 

teste, a pontuação máxima para a ordem direta é de 16 pontos e para a ordem inversa é 

de 14 pontos. Dados da padronização do WAIS III na amostra brasileira consideram que 

 

Variáveis 

 

 

 

GIM 

(n = 10) 

 

GInM 

(n = 09) 

 

GC 

(n = 10) 

 

p 

 

 

 

Stroop 1 

 

 

 

Erro 

       Média ± DP 

 

 

0,10 ± 0,31 

Média ± DP 

 

 

0,33 ± 1,00 

Média ± DP 

 

 

0,20 ± 0,63 

Valor 

 

 

0,983 

 TR 19,5 ± 5,48 18,5 ± 7,29 14,5 ± 2,91 0,073 

Stroop 2 Erro 0,0 ± 0,0 0,11 ± 0,33 0,30 ± 0,94 0,579 

 TR 19,1 ± 4,81 20,1± 7,94 16,6 ± 3,37 0,336 

Stroop 3 Erro 3,60 ± 5,46 2,56 ± 6,24 0,80 ± 1,87 0,235 

 TR 32,6 ±13,5 30,7 ± 11,6 25,8 ± 6,26 0,580 
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adultos com inteligência normal são capazes de reter pelo menos cinco dígitos na ordem 

direta e quatro na ordem inversa, sendo a discrepância entre eles de dois pontos a favor 

da ordem direta.  

 Na Tabela 9, observa-se que tanto na ordem direta como na inversa o GInM 

obteve a menor média de pontuação, cerca de 7,1 pontos (DP = 2,20) e 4,4 pontos (DP 

= 1,66), respectivamente. O GInM também apresentou a menor discrepância entre a 

ordem direta e inversa (2,7 pontos a favor da ordem direta), quando comparado ao GIM 

e GC. O teste Kruskal-Wallis não revelou diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos em nenhuma das variáveis: ordem direta (H = 2,629, p = 0,269) e ordem 

inversa (H = 1,709, p = 0,425). Assim, o GInM comparado aos outros grupos obteve 

mais dificuldades na memória operacional, tanto nos componentes da ordem direta (alça 

fonológica e armazenamento passivo das informações) como da ordem inversa 

(executivo central). 

 

Tabela 9: Comparação entre as médias do subteste span dígitos (ordem direta e 

inversa) para o GIM, o GInM e o GC. 

 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste Kruskal-Wallis, p<0,05). 

‘ 

 

5.5 Correlações 

 Foram averiguadas na presente pesquisa, as correlações existentes entre os 

grupos de participantes com insônia primária medicados, não medicados e grupo 

 

Variáveis 

 

GIM 

(n = 10) 

 

 

GInM 

(n = 09) 

 

GC 

(n = 10) 

 

p 

 

      

Ordem Direta 

Média ± DP 

 

7,9 ± 2,88 

Média ± DP 

 

7,1 ± 2,20 

Média ± DP 

 

9,3 ± 2,83 

Valor 

 

0,269 

 

Ordem Inversa 5,0 ± 2,26 4,4 ± 1,66 5,7 ± 1,94 0,425 
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controle, por meio do Teste de Correlação de Spearman. Levaram-se em consideração 

as seguintes associações: 

i) Variáveis sociodemográficas e parâmetros do sono (intensidade e gravidade da 

insônia, qualidade do sono, duração do sono, cochilo e sonolência).  

ii) Variáveis sociodemográficas e domínios das funções executivas (flexibilidade 

cognitiva, planejamento, resolução de problemas, tomada de decisão, atenção 

seletiva e memória operacional); 

iii) Parâmetros do sono (intensidade e gravidade da insônia, qualidade do sono, 

duração do sono, cochilo e sonolência) e domínios das funções executivas 

(flexibilidade cognitiva, planejamento, resolução de problemas, tomada de 

decisão, atenção seletiva e memória operacional); 

iv) Parâmetros do sono (intensidade e gravidade da insônia, qualidade do sono, 

duração do sono, cochilo e sonolência) e variáveis de ansiedade/estresse e 

depressão. 

v) Variáveis de ansiedade/estresse e depressão e domínios das funções executivas 

(flexibilidade cognitiva, planejamento, resolução de problemas, tomada de 

decisão, atenção seletiva e memória operacional). 

 

5.5.1 Correlações existentes entre as variáveis sociodemográficas e os parâmetros do 

sono 

 Na Tabela 10 encontram-se as correlações existentes entre as variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade, estado civil e renda) e os parâmetros do 

sono (atenas, IGI, IQSP, duração do sono,cochilo e sonolência) no GIM, no GInM e 

GC.  
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Observou-se na Tabela 10, que no GIM ocorreu correlações negativas 

estatisticamente significantes entre a idade e a gravidade da insônia (rho = -0,66, p < 

0,05) e entre a idade e a duração do sono (rho = -0,76, p < 0,05), indicando que, quanto 

maior a idade dos participantes, menor a gravidade da insônia e a duração do sono. Na 

variável cochilo observou uma correlação positiva entre o cochilo e o estado civil (rho = 

0,70, p <0,05), ou seja, o cochilo se encontrava mais frequente nas pessoas casadas. 

 Também de acordo com a Tabela 10, verificou-se que para o  GInM ocorreram 

correlações negativas estatisticamente significantes entre a idade e a duração do sono 

(rho = -0,78, p < 0,05). Os dados sugerem que, quanto maior a idade dos participantes, 

menor a duração do sono. Observou-se, ainda, correlação negativa estatisticamente 

significante entre a variável escolaridade e a gravidade da insônia (rho = -0,79, p < 

0,05), sinalizando que, as pessoas com escolaridade maior (ensino superior completo) 

exibiram a menor gravidade da insônia.  

 Na Tabela 10, constatou-se, ainda, que para o GC ocorreu uma correlação 

positiva estatisticamente significante entre a idade e o cochilo (rho = 0,65, p < 0,05), ou 

seja, quanto maior a idade dos participantes, maior os relatos de cochilo.  

 

Tabela 10: Correlações existentes entre as variáveis sociodemográficas e os 

parâmetros do sono para o GIM, o GInM e o GC. 

 
Variáveis 

Idade Sexo Escolaridade Est civil Renda 

  

GIM  GInM   GC    GIM GInM  GC   GIM GInM  GC   GIM GInM  GC   GIM GInM  GC 
       

 

      Atenas 

 

 

-0,43    0,13    -0,56    -0,27  0,55    0,33   -0,26   -0,65  -0,15   -0,14  -0,18   -0,28   0,04   0,41   -0,10    

IGI -0,66*   0,09    ___      -0,21  0,50     ___   -0,43   -0,79*  ___     -0,46  -0,20   ___     0,50   0,25     ___ 

IQSP -0,18    0,14   -0,45     -0,53  0,34     0,54    0,21   -0,17  -0,27     0,11   0,01  -0,06   0,52   0,55   -0,26 

Duração do 

sono 

-0,76*  -0,78*  -0,61     0,09  0,21    -0,54   -0,21   -0,46   0,30   -0,74* -0,87**   0,22  -0,26  -0,58  0,17 

Cochilo 0,56    -0,17   0,75*    -0,53  0,31    -0,16    0,65*   0,55   -0,15   0,70*   0,00      0,52    -0,10 -0,31  -0,52 

Sonolência 0,00    -0,54   0,32     -0,50  0,25    -0,25    0,24     0,31   -0,54   0,23   0,10    0,39     -0,20 0,15   -0,50 
  
Nota: 

*
(p <0,05);  

**
(p <0,01). 
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5.5.2 Correlações existentes entre as variáveis sociodemográficas e os domínios das 

funções executivas 

 Na Tabela 11 encontram-se as correlações existentes entre as variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade, estado civil e renda) e os domínios das 

funções executivas (WCST, TTC, ToL, IGT, Stroop e Dígitos) no GIM, no GInM e GC.  

 Verificou-se na Tabela 11 que no GIM houve uma correlação positiva 

estatisticamente significante entre a idade e os erros perseverativos (rho = 0,84, p < 

0,01) e uma correlação negativa estatisticamente significante entre a idade e o número 

de categorias completas (rho = -0,87, p < 0,01), ou seja, quanto maior a idade, maior o 

número de perseverações e menor a quantidade de categorias completas.  

No que diz respeito ao TTC, o GIM apresentou somente correlações positivas 

significativas entre a variável idade, a execução do TTC 1 (rho = 0,70, p < 0,05) e do 

TTC 2 (rho = 0,75, p < 0,05). Deste modo, quanto maior a idade dos participantes, 

maior o tempo de execução do TTC 1 e do TTC 2, sinalizando que, quanto maior a 

idade, maior seria as dificuldades em executar tanto a tarefa que envolvia habilidades 

perceptuais como a de flexibilidade cognitiva.  

No ToL, o GIM também só exibiu correlações negativas significativas entre a 

variável idade, o ToL (fácil) (rho = -0,72, p < 0,05) e o ToL (total) (rho = -0,66, p < 

0,05), isto é, quanto maior a idade, menor a capacidade de planejar e resolver 

problemas.  

No IGT, o GIM demonstrou associação (correlação positiva significativa) 

somente entre a variável renda e a tendência geral do IGT (rho = 0,70, p < 0,05), 

indicando que, quanto maior a renda dos participantes maior as escolhas das cartas 

vantajosas.  



 
 

78 
 

 

No Stroop, houve correlação negativa estatisticamente significante entre a idade 

e o total de erros no cartão Stroop 3 (rho = -0,81, p < 0,01), demonstrando também que 

quanto maior a idade dos participantes menor a capacidade de controlar os impulsos, 

diante de estímulos distratores.  

Por fim, no span dígitos o GIM exibiu correlação negativa estatisticamente 

significativa entre a variável idade e a ordem direta (rho = - 0, 70, p < 0,05), ou seja, 

quanto maior a idade menor a retenção de números na memória.  

Conforme se observa na Tabela 11, o GInM apresentou correlações negativas 

estatisticamente significantes entre a variável idade e a tendência geral do IGT (rho = -

0,75, p < 0,05). Portanto, quanto maior a idade, maior a tendência a tomar decisões 

menos vantajosas.  

Por fim, na Tabela 11 também se encontrou correlações existentes entre as 

variáveis sociodemográficas e os domínios das funções executivas do GC. Constatou-se 

que ocorreu correlação positiva estatisticamente significante entre a idade e o número 

de ensaios para completar a primeira categoria (rho = 0,70, p < 0,05), demonstrando que 

quanto maior a idade, maior o número de ensaios para completar a primeira categoria 

(pior capacidade de abstrair conceitos). No TTC, observou-se correlações negativas 

estatisticamente significante entre o nível de escolaridade e da renda salarial com a 

execução do TTC 1 (rho = -0,70, p < 0,05; rho = -0,72, p < 0,05) e do TTC 2 ( rho = -

0,68, p < 0,05; rho = -0,81, p < 0,01). Assim, quanto maior o nível de escolaridade e a 

renda mensal dos participantes, melhor o desempenho nas habilidades perceptuais e na 

flexibilidade cognitiva. 

No GC (Tabela 11) verificou-se correlações negativas estatisticamente 

significantes entre a escolaridade e a renda mensal dos participantes com o tempo de 

reação no cartão Stroop1(rho = -64, p < 0,05; rho = 0,83, p < 0,05) e no cartão Stroop 3 
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(rho = -0,70, p < 0,05; rho = -0,78, p < 0,05). Da mesma forma que no TTC, os 

participantes com maior nível de escolaridade e renda salarial apresentaram melhor 

desempenho no controle inibitório e na atenção seletiva.  

 

Tabela 11: Correlações existentes entre as variáveis sociodemográficas e os domínios 

das funções executivas para o GIM, o GInM e o GC. 

Nota: 
*
(p<0,05); 

**
(p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

 

Idade 

 

Sexo 

 

Escolaridade 

 

Est civil 

 

Renda 
 

GIM   GInM   GC     GIM  GInM   GC     GIM  GInM   GC     GIM  GInM   GC       GIM   GInM    GC 

 

WCST 
Erros 

perseverativos 

 

 

 

0,84**    0,29  0,45     0,15   0,34    -0,17    0,24   0,00    0,03    -0,63*   0,33   0,30     -0,21   -0,13    -0,37 

Nº de categorias 

completas 

-0,87** -0,09  -0,21    0,08   0,18    -0,26   -0,23  0,00    -0,34    -0,70*  -0,05  0,41      0,13   -0,18    -0,12 

Nº de ensaios para 

completar primeira 

categoria 

0,26     -0,13  0,70*   -0,20   0,28    -0,21   -0,20  -0,63   0,02     -0,04   -0,17  0,60      0,46    0,49    -0,36 

Fracasso em 

manter o contexto 

-0,34    0,18  -0,15    0,04   -0,30   -0,46     0,43  0,00   -0,07     -0,37   0,52 -0,31      0,32     0,30    -0,00 

TTC 
           TTC1 

   

0,70*    0,25   0,06    -0,22    0,41   -0,14   0,04   -0,04  -0,70*     0,50   0,31   0,58       0,00    0,13  -0,72* 

TTC2 0,75*    0,48   0,41     0,11    0,41   -0,35    0,15   -0,43 -0,68*     0,46    0,16   0,62     -0,08    0,41 -0,81** 

TTC (2-1) 0,00     0,23   0,46     0,47    0,00    -0,14   0,00   -0,60  -0,05     -0,34   0,09   0,13       0,00   0,41     0,41 

ToL 
ToL (fácil) 

 

-0,72* -0,48   -0,43   -0,16   0,30     -0,10    -0,03   -0,19  0,14    -0,55  -0,47  -0,16      -0,18   0,45    0,26 

ToL (difícil) -0,38    0,03   0,10    -0,15  -0,41      0,55     -0,06   0,17  0,19    -0,20   0,09  -0,42        0,40   0,06  -0,10 

ToL (total) -0,66* -0,04  -0,12    -0,36  -0,34      0,58     -0,08   0,08   0,10   -0,38   0,03  -0,40        0,28   0,34  -0,08 

IGT 

Tendência geral 

 

0,59   -0,75*  -0,52    0,07   0,35       0,28    -0,07   -0,26  -0,16     0,25  -0,68* -0,16       0,70*  0,00   0,22 

Frequência de 

punição 

 

0,24   -0,02   -0,28   -0,42   0,00       0,07    -0,03   -0,35  -0,21     0,22   -0,07  -0,21      0,34   0,41   0,36 

Stroop 
St1 (erros) 

 

-0,17    0,27   0,40    0,50   -0,12   -0,27     -0,59  -0,39     -0,50    -0,38   0,00   0,43      0,16   0,12  -0,57 

St1 (TR) -0,34    0,03  -0,37   0,53   0,41      0,25       0,05  -0,48   -0,64*     -0,30   0,30  0,16    -0,52  0,13   -0,70* 

St2 (erros) ___      0,27   0,40    ___   -0,12     -0,27      ___   -0,29     0,50       ___    0,05   0,43     ___   0,12   -0,57 

St2 (TR) 0,00      0,11  0,04    0,42   0,41      0,32      -0,22  -0,41    0,38       -0,22   0,28   0,34   -0,08  0,00   -0,51 

St3 (erros) -0,81*   0,50  0,21   -0,19   0,32     -0,13       0,06 -0,30     0,31       -0,60   0,29   0,08    0,04  0,24   -0,19 

St3 (TR) 0,45      0,65  0,05   -0,11   0,13     0,00       -0,28 -0,26   -0,83**      0,20   0,30   0,36    0,46  0,27  -0,78* 

Dígitos 
Ordem direta 

 

-0,70*  -0,26  -0,10   0,19  -0,20    0,44        -0,06  0,21   -0,60      -0,47  -0,17  -0,29    -0,32  -0,34   0,58 

Ordem inversa -0,35   -0,14  -0,36   0,50   0,42     0,14         0,32  0,08    0,37       -0,14  -0,11  -0,23    -0,35  -0,14  0,56 
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5.5.3 Correlações existentes entre os parâmetros do sono e os domínios das funções 

executivas 

 Abaixo, segue uma análise das correlações existentes entre os parâmetros do 

sono e os domínios das funções executivas, em cada grupo de participantes avaliado 

(GIM, GInM e GC).  

Grupo de insones medicados 

Na Tabela 12, encontra-se as correlações existentes entre os parâmetros do sono 

(Atenas, IGI, IQSP, latência do sono, tempo total de sono e eficiência do sono) e os 

domínios das funções executivas (WCST, TTC, ToL, IGT, Stroop, Dígitos) para o GIM. 

 Para o GIM, observa-se que no WCST, o teste de correlação de Spearman 

revelou correlação positiva estatisticamente significante entre a gravidade da insônia 

(IGI) e a categoria de fracasso em manter o contexto (rho = 0,65, p < 0,05), ou seja, 

quanto mais elevada à gravidade da insônia, maior a desatenção. Também se verificou 

correlações positivas significativas entre a duração do sono e as categorias de erros 

perseverativos (rho = 0,72, p < 0,05) e do número de categorias completas (rho = 0,71, 

p < 0,05), sugerindo que, quanto maior a duração do sono, maior os erros perseverativos 

e o número de categorias completas.  

No que se refere às correlações entre os parâmetros do sono e as variáveis do 

TTC para o GIM, foi encontrada uma correlação negativa estatisticamente significativa 

entre a duração do sono e a variável TTC-2 (rho = -0,68, p < 0,05), indicando que, 

quanto maior a duração do sono, menor o tempo necessário para executar o TTC-2. 

Esses dados permitem inferir que, da mesma forma que aconteceu com o WCST, quanto 

mais prejudicado são as medidas do sono (avaliada subjetivamente), maiores são as 

dificuldades do GIM diante de tarefas que exigiam mais flexibilidade cognitiva. 
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Averigua-se na Tabela 12 também, que foram encontradas correlações positivas 

estatisticamente significantes entre a gravidade da insônia e o ToL (total) (rho = 0,78, 

p<0,001)  e entre a duração do sono e o ToL (fácil) (rho = 0,72, p<0,05), ou seja, quanto 

maior a gravidade da insônia, maior a pontuação total no ToL e quanto maior o tempo 

dormindo, maior a resolução dos problemas fáceis (ToL fácil).  Pode-se inferir assim 

que, a gravidade sintomatológica da insônia influenciou a capacidade de planejar e 

resolver problemas, enquanto que, a duração do sono satisfatória beneficiou a resolução 

de problemas.  

Já nas correlações entre parâmetros do sono e as variáveis do IGT, observa-se 

que ocorreu somente uma correlação positiva estatisticamente significante entre os 

escores da escala de Atenas e a tendência geral do IGT (rho = 0,71, p<0,05), sugerindo 

que, quanto maior a intensidade da insônia, maior a escolha de cartas vantajosas.  

Para o teste de Stroop, verificou-se que no cartão Stroop3 ocorreu uma 

correlação negativa significativa entre a duração do sono e o número de erros (rho = -

0,69, p < 0,05), ou seja, quanto maior a duração do sono, menor o número de erros 

cometidos. O cartão Stroop3 é o cartão que permite avaliar a capacidade de atenção 

seletiva e de inibição dos participantes (efeito stroop), então, percebe-se que aqueles 

pacientes que avaliavam sua duração do sono como satisfatória tinham melhor 

capacidade de controlar seus impulsos e focar na tarefa. 

No subteste span dígitos, o GIM exibiu correlação positiva estatisticamente 

significante entre a duração do sono e a ordem direta do span dígitos (rho = 0,86, 

p<0,001), sugerindo que, quanto maior o tempo de sono, maior o número de acertos na 

ordem direta, que representa a memória de curto prazo. 
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Tabela 12: Correlações existentes entre os parâmetros do sono e os domínios das 

funções executivas para o GIM. 

 

 

Variáveis 

GIM (n = 10) 

    Atenas   IGI     IQSP Duração do 

sono 

Cochilo Sonolência 

 

 

WCST 

Erros 

perseverativos 

       roh                rho               rho                     rho                  rho              rho      
 

 

             

    -0,32                 -0,55           -0,53                  0,72
*                   

-0,22            -0,17                                

Nº de categorias 

completas 

 

     0,33                  0,52             0,41                  0,71
*                     

0,23             0,00 

Nº de ensaios para 

completar primeira 

categoria 

 

    -0,21                  0,18            -0,01                 -0,24               0,43             0,08 

Fracasso em manter 

o contexto 

     0,15                 -0,01              0,11                  0,09               0,54             0,15 

TTC 

TTC1 

 

    -0,07                 -0,41              0,47                  0,63                0,32           0,03                

TTC2     -0,25                 -0,38              0,54                 -0,68
*
              0,42          -0,14 

TTC (2-1)     -0,29                  0,03             -0,20                  0,06                0,00          -0,21 

ToL 

ToL (fácil) 

 

     0,50                  0,52               0,30                  0,72                0,00           0,45 

ToL (difícil)      0,01                 -0,54               0,62
 
                 0,24               -0,03           0,48 

ToL (total)      0,42                 -0,78
*
              0,71

*                     
-0,20                 0,07            0,43 

IGT 

Tendência geral 

 

     0,71
*
                 -0,45             -0,22                -0,41              -0,10            -0,39      

Frequência de 

punição 

    -0,07                   0,04              0,57                 -0,32               0,14             0,17 

Stroop 
St1 (erros) 

 

     0,29                    0,33             -0,52                -0,11              -0,27            -0,40 

St1 (TR)      0,37                    0,34             -0,51                 0,76              -0,17             -0,25 

St2 (erros)     ___                       ___               ___                  ___                 ___            ___ 

St2 (TR)     0,11                    -0,14             -0,61                 0,61              -0,18           -0,25 

St3 (erros)    -0,17                    -0,50             -0,31                 0,11               0,36           -0,07 

St3 (TR)     0,11                     -0,17            -0,42                 0,25               0,14           -0,07 

Dígitos 
Ordem direta 

 

    0,46                      0,14             0,24                 0,86
**

            -0,45             0,03                   

Ordem inversa    -0,27                      0,00             0,31                 0,57              -0,18             0,07 

Nota: 
*
 (p <0,05); 

**
 (p <0,01). 

 

 

Grupo de insones não medicados 

Na Tabela 13, encontra-se as correlações existentes entre os parâmetros do sono 

(Atenas, IGI, IQSP, a duração do sono, o cochilo e a sonolência) e os domínios das 

funções executivas (WCST, TTC, ToL, IGT, Stroop, Dígitos) para o GInM. 
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Constata-se na Tabela 13, que para o GInM aconteceu uma correlação positiva 

estatisticamente significante entre o escore de insônia e a categoria número de ensaios 

para completar a primeira categoria (rho = 0,77, p < 0,05), sinalizando que, quanto 

maior os sintomas de insônia (valores de escores altos), mais ensaios seriam necessários 

para completar a primeira categoria.. Para os insones sem medicação, portanto, esses 

dados sugerem que a capacidade de abstrair conceitos era afetada pela intensidade da 

insônia (dificuldade de iniciar o sono). 

Para o TTC, percebeu-se (Tabela 13) que no GInM ocorreram correlações 

positivas estatisticamente significantes entre os escores da escala de Atenas, o TTC2 

(rho = 0,69, p<0,05) e o TTC 2-1 (rho = 0,67, p<0,05), entre a gravidade da insônia e o 

TTC2 (rho = 0,82, p<0,05) e entre a qualidade do sono (IQSP) e o TTC 2 (rho = 0,72, 

p<0,05). Esses dados então indicam que, quanto mais elevada os escores de insônia, a 

gravidade da mesma e a qualidade do sono ruim, maior seria o tempo necessário para 

realizar o TTC-2. Além disso, os altos índices de insônia também foram relacionados 

com a maior medida de interferência da TTC-1 na TTC-2. Houve correlação negativa 

estatisticamente significante entre o cochilo e o TTC 2-1 (rho = -0,87, p < 0,05) e entre 

a sonolência e o TTC 2-1 (rho = -0,82, p < 0,05), evidenciando que, os participantes que 

cochilavam e que se apresentava sonolento possuíam menor tempo de reação no TTC 2-

1. 

No que concerne ao desempenho no teste de Stroop, observou-se (ver Tabela 13) 

que no cartão Stroop 1 ocorreu uma correlação positiva estatisticamente significante 

entre a gravidade da insônia e o tempo de reação (rho = 0,69, p < 0,05), ressaltando que, 

quanto mais elevada a gravidade da insônia, maior o tempo de reação para executar a 

tarefa de nomeação de cor. No cartão Stroop 2, por sua vez, identificou-se uma 

correlação positiva estatisticamente significante entre a qualidade do sono e o tempo de 
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reação (rho = 0,67, p < 0,05), ou seja, uma qualidade de sono ruim estaria associada a 

um maior tempo de execução no cartão de palavras. No cartão Stroop 3, aconteceram 

correlações positivas estatisticamente significantes entre a gravidade da insônia e o 

número de erros (rho = 0,77, p < 0,05), sinalizando que, quanto maior a gravidade da 

insônia, maior o número de erros cometidos.  

Para o subteste span dígitos verificou-se de acordo com a Tabela 13, que o 

GInM apresentou correlações negativas significativas entre a variável qualidade do sono 

e a ordem direta do span dígitos (rho = -0,77, p < 0,01). Os dados indicam que, quanto 

pior a qualidade do sono, maior o número de acertos na ordem direta, isto é, a avaliação 

da qualidade do sono como ruim não afetou a memória de curto prazo. Por fim, foi 

encontrada uma correlação positiva estatisticamente significante entre o cochilo e a 

ordem inversa (rho = 0,66, p < 0,05), isto é, os participantes que cochilavam 

conseguiam processar mais números na ordem inversa.  

 

Tabela 13: Correlações existentes entre os parâmetros do sono e os domínios das 

funções executivas para o GInM. 

 

 

Variáveis 

GInM ( n = 09) 

Atenas IGI IQSP Duração do 

sono 

Cochilo Sonolência 

 

 

WCST 

Erros 

perseverativos 

         rho             rho              rho                    rho                     rho                 rho 

 

 

         0,16          -0,27           -0,39                   0,33                  -0,56             -0,32 

Nº de categorias 

completas 

 

        -0,28           0,35            0,11                    0,09                  0,59                0,25 

Nº de ensaios 

para completar 

primeira 

categoria 

 

         0,77           0,28            0,29                   -0,20                  -0,63              -0,28                                 

Fracasso em 

manter o contexto 

 

         -0,28         -0,20           -0,32                  -0,59                   0,00                0,20 

TTC 

TTC1 

 

          0,17           0,41            0,46                   0,37                    0,43               0,09 

TTC2           0,69
*
          0,82

**
         0,72

*
                  0,43                   -0,26             -0,64 



 
 

85 
 

 

TTC (2-1)           0,67
*
          0,55            0,34                  -0,46                   -0,87

**
          -0,82

**
 

ToL 

ToL (fácil) 

 

          0,09            0,00            0,06                   0,35                   0,14                0,35 

ToL (difícil)          -0,45          -0,32           -0,66                   0,09                  -0,04                0,09 

ToL (total)           -0,31          -0,27          -0,42                   0,03                  -0,08                0,40 

IGT 

Tendência geral 

 

           0,31            0,14           0,42                  0,40                     0,04               0,28 

Frequência de 

punição 

           0,21           -0,22          -0,28                 0,04                    -0,08              -0,04 

Stroop 

St1 (erros) 

 

          0,34             0,50           0,34                  -0,58                    -0,39            -0,50 

St1 (TR)           0,22             0,69
*
          0,55                 

 
-0,12                     0,08             -0,09 

St2 (erros)            0,34            0,50           0,34                  -0,58                    -0,39             -0,50 

St2 (TR)            0,24            0,50           0,67
*                         

-0,14                      0,17             -0,09 

St3 (erros)            0,77
*
           0,48           0,54                  -0,54                    -0,41             -0,52 

St3 (TR)            0,59             0,63           0,60                  -0,47                    -0,43             -0,54 

Dígitos 

Ordem direta 

 

          -0,58            -0,27         -0,77
*
                  0,41                     0,35               0,41 

Ordem inversa           -0,26             0,04          -0,38                   0,30                     0,66
*
             0,56 

Nota: 
*
(p <0,05; 

**
 (p <0,01). 

 

 

Grupo controle 

 Na tabela 14 são apresentadas as correlações existentes entre os parâmetros do 

sono e os domínios das funções executivas para o GC. 

Como se pode observar na Tabela 14, foi encontrada uma correlação negativa 

estatisticamente significante entre a duração do sono e a categoria número de ensaios 

para completar a primeira categoria (rho = -0,68, p < 0,05), ressaltando que, neste grupo 

quanto maior o tempo de sono, menor o número de ensaios requisitados para completar 

a primeira categoria. Na variável do cochilo foram encontradas duas correlações 

positivas estatisticamente significantes, uma entre o cochilo e os erros perseverativos 

(rho = 0,64, p < 0,05) e outra entre o cochilo e o número de ensaios para completar a 

primeira categoria (rho = 0,85, p < 0,01), ou seja, as pessoas que cochilavam 

apresentaram maior erros perseverativos e utilizaram mais ensaios para completar a 

primeira categoria.  
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Também se verificou correlação positiva estatisticamente significante entre o 

cochilo e o TTC 2-1 (rho = 0,74, p < 0,05) e entre a sonolência e a TTC 2-1 (rho = 0,85, 

p < 0,05), resaltando que, as pessoas que cochilavam e se encontravam sonolentos 

apresentavam maior interferência do TTC1 no TTC2. 

No IGT, foi encontrada somente uma correlação negativa estatisticamente 

significante entre o cochilo e a tendência geral (rho = -0,67, p < 0,05), indicando que, as 

pessoas que mais cochilavam, escolhiam as cartas mais desvantajosas. 

 

Tabela 14: Correlações existentes entre os parâmetros do sono e os domínios das 

funções executivas para o GC. 

 

 

Variáveis 

GC (n = 10) 

Atenas IGI IQSP Duração do 

sono 

Cochilo Sonolência 

 

 

WCST 

Erros 

perseverativos 

         rho            rho              rho                   rho                    rho                rho 

 

 

         0,19          ___              0,15                 -0,55                  0,64
*
             0,49                                                                                             

Nº de 

categorias 

completas 

 

        -0,18          ___              0,02                  0,20                  -0,52             -0,35                            

Nº de ensaios 

para 

completar 

primeira 

categoria 

 

         -0,02         ___              0,03                  0,68
*
                  0,85

**
            0,42                                                                                                                    

Fracasso em 

manter o 

contexto 

         -0,01         ___             -0,41                  0,00                  -0,03              0,34                                                                             

TTC 

TTC1 

 

           0,18         ___               0,19                 -0,18                 0,49               0,46                                                       

TTC2           -0,05         ___             -0,04                   0,03                 0,74
*
             0,85

**
 

TTC (2-1)           -0,09         ___               0,00                  0,07                  0,42              0,54        

ToL 

ToL (fácil) 

 

          0,09          ___                0,17                 -0,47                -0,40             -0,10        

ToL (difícil)           0,18          ___                0,27                 -0,17                 0,26               0,37 

ToL (total)           0,25          ___                0,47                  -0,48                0,11               0,40 

IGT 

Tendência 

geral 

 

          0,22          ___                0,37                  -0,36                -0,67
*
           -0,46 

Frequência de 

punição 

          0,62         ___                 0,44                  -0,05                 -0,32           -0,46 
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Nota:*
(p <0,05); 

**
(p <0,01). 

 

 

5.5.4 Correlações existentes entre as variáveis de depressão, ansiedade e estresse e os 

parâmetros do sono 

Na Tabela 15 encontram-se as correlações existentes entre as variáveis de 

depressão, ansiedade e estresse (BDI, BAI e LIPP) e as medidas dos parâmetros do sono 

(Atenas, IGI, IQSP, duração do sono, cochilo e sonolência). 

Percebe-se na Tabela 15, que no GIM foi encontrada somente uma correlação 

positiva estatisticamente significante entre os valores de Lipp e a qualidade do sono (rho 

= 0,64, p < 0,05), sinalizando que, a fase de resistência do estresse estava associada com 

a qualidade do sono ruim.   

O GC também apresentou (ver Tabela 15), uma correlação positiva 

estatisticamente significante entre os valores do BAI e a qualidade do sono (rho = 0,68, 

p < 0,05) e uma correlação negativa estatisticamente significante entre o BAI e a 

duração do sono (rho = -0,79, p <0,01). Desta forma, esses resultados sinalizam que, 

quanto maior a ansiedade, pior a qualidade de sono e menor a duração do sono dos 

participantes do GC.  

 

 

 

 

Stroop 

St1 (erros) 

 

          0,48         ___               -0,41                   0,31                    0,27          0,40 

St1 (TR)           0,41         ___                0,57               
     

-0,42                    0,03          0,43 

St2 (erros)          -0,48         ___               -0,41                   0,31                    0,27          0,40  

St2 (TR)           0,17         ___                
 
0,36      

                
 -0,16                     0,49         0,35   

St3 (erros)          -0,60         ___               -0,56                    0,31                    0,13         0,39 

St3 (TR)           0,00         ___                0,08                   -0,18                    0,49         0,38           

Dígitos 

Ordem direta 

 

          0,12          ___               0,20                   -0,03                   -0,33        -0,52 

Ordem 

inversa 

         -0,14          ___              -0,08                  -0,16                   -0,51         -0,50 
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Tabela 15: Correlações existentes entre as variáveis depressão, ansiedade e estresse e 

os parâmetros do sono para o GIM, o GInM e o GC. 

 

 
Variáveis 

                   

                    BDI                                                                                      

  

BAI 

  

LIPP 

  

        GIM         GInM      GC               GIM      GInM      GC                 GIM       GInM     GC    

       

 

      Atenas 

 

            

           0,11        0,19       0,28               0,26       0,22        0,56               -0,14       ___       -0,18 

IGI           -0,24        0,18       ___               -0,27       0,18        ___                0,17        ___        ___ 

IQSP            0,23        0,46       0,45              -0,34       0,25        0,68
*
              0,64

*
       ___        0,00 

Duração do 

sono 

           

           0,15       -0,56      -0,60              0,04        0,54       -0,79
**

             0,41       ___       -0,18 

Cochilo            0,35       0,34        0,00              0,28        0,30       -0,46                 0,17       ___       -0,40 

Sonolência            0,28       0,04        0,03               0,21       0,50        -0,07                0,43       ___       -0,27 

Nota: 
*
(p <0,05); 

**
(p <0,01). 

 

 

5.5.5 Correlações existentes entre as variáveis de depressão, ansiedade e estresse e os 

domínios das funções executivas  

Na Tabela 16 encontram-se as correlações existentes entre as variáveis 

neuropsiquiátricas (sintomas de depressão, ansiedade e estresse) e os domínios das 

funções executivas. 

 Para o GIM, o teste de correlação de Spearman revelou correlação positiva 

estatisticamente significante entre os sintomas de depressão e ansiedade e o tempo de 

reação no cartão 1 do teste de Stroop (rho = 0,64, p < 0,05; rho = 0,76, p < 0,05), 

evidenciando que, quanto maior os sintomas de depressão e ansiedade maior o tempo de 

reação para executar a tarefa de nomear cor. Assim, os sintomas elevados de depressão 

e ansiedade influenciaram na fase inicial da tarefa. 

 Já para o GInM foi observada uma correlação positiva estatisticamente 

significante entre os sintomas de depressão e o TTC-1 (rho = 0,71, p < 0,05), ou seja, 

quanto maior os sintomas de depressão, maior seria o tempo requerido para executar o 

TTC-1. Verificou-se, ainda, uma correlação positiva estatisticamente significante entre 

os sintomas de ansiedade e a tendência geral do IGT (rho = 0,92, p<0,001), ou seja, os 
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sintomas elevados de ansiedade estavam associados com o número maior de escolhas de 

cartas vantajosas. Portanto, a ansiedade característica da insônia primária proporcionou 

uma melhor tomada de decisão.  

 

Tabela 16: Correlações existentes entre as variáveis de depressão, ansiedade e estresse 

e os domínios das funções executivas para o GIM, o GInM e o GC.  

Nota:
*
(p < 0,05); 

**
 (p<0,01) 

 

 
Variáveis 

        

                   BDI                                                                                                                                  

  

         BAI 

  

LIPP 

  

        GIM         GInM      GC               GIM      GInM      GC                 GIM       GInM     GC    

 

WCST 

Erros 

perseverativos 

 

 

 

         0,10          -0,06      -0,28             0,18        -0,34       -0,35             -0,51      ____     -0,40                               

Nº de categorias 

completas 

               

        -0,16           0,20       0,39             -0,14         0,21        0,57             0,46       ____      0,21                                

Nº de ensaios 

para completar 

primeira 

categoria 

              

        -0,35           -0,03      0,10             -0,49         0,30       -0,35            -0,10      ____     -0,34                             

Fracasso em 

manter o 

contexto 

        -0,34            0,15      -0,27            -0,61        -0,22        -0,09           -0,09      ____     -0,31                             

TTC 

TTC1                                      

                

         0,12             0,71
*
    -0,50            0,33          0,24         0,31           -0,54     ____      -0,05        

TTC2          0,05             0,52       0,18            0,05          0,07       -0,00           -0,47      ____      -0,29          

TTC (2-1)         -0,11             0,13      -0,50          -0,19          0,24        -0,23           0,06      ____      -0,52           

ToL 

ToL (fácil) 

 

         0,24             -0,32       0,52          0,28           0,35         0,48           0,50      ____       0,16 

ToL (difícil)          0,00             -0,48      -0,43         -0,23          -0,50        -0,30          0,53      ____      -0,18 

ToL (total)          0,06             -0,46      -0,13         -0,07          -0,37        -0,01          0,62      ____       0,06 

IGT 

Tendência geral 

 

        -0,42             -0,18      -0,09        -0,53            0,92        -0,01          -0,29     ____       0,06 

Frequência de 

punição 

        -0,55              -0,33      -0,22       -0,38           -0,21          0,48          0,12      ____      0,52     

Stroop 

St1 (erros) 

 

       -0,29                0,27      -0,29        -0,11            0,00         -0,23         -0,57     ____     -0,11   

St1 (TR)         0,64
*
               0,48       0,36          0,76

*
           0,27          0,43         -0,00     ____      0,17 

St2 (erros)          ___                0,27       -0,29          ___            0,00         -0,23          ____    ____     -0,11 

St2 (TR)         0,30                0,61        0,54          0,61           0,29           0,03          0,24     ____      0,29         

St3 (erros)        -0,22                0,55       -0,46         0,11           -0,02         -0,45        -0,53     ____      0,43     

St3 (TR)        -0,12                0,44        0,20         0,25           -0,34          0,07         -0,52     ____      0,17 

Dígitos 

Ordem direta                       

 

        0,16                -0,48       0,12        -0,02            -0,12        -0,02         0,38     ____      0,06 

Ordem inversa         0,26                 0,08       0,49        -0,09             0,14         0,18          0,52     ____      0,41 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O objetivo do presente estudo foi investigar a relação entre o transtorno da 

insônia e as funções executivas. Para tanto, foi realizada uma avaliação dos domínios de 

tais funções (memória operacional, atenção seletiva, controle inibitório, planejamento, 

resolução de problemas e tomada de decisão) em pacientes com o diagnóstico de 

insônia primária (com e sem medicação para dormir) e em pessoas saudáveis. 

 Os dados referentes às características da amostra revelam que os grupos de 

participantes se mostraram semelhantes entre si no que concerne a idade, ao gênero, ao 

estado civil e a renda salarial mensal. Portanto, os grupos apresentaram homogeneidade, 

quanto as variáveis sociodemográficas.  

 No processo de avaliação diagnóstica, observou-se que ambos os grupos de 

insones apresentaram diagnóstico de transtorno da insônia sem comorbidades 

associadas, sendo a gravidade sintomatológica deste distúrbio variando de moderada a 

grave, tanto para o GIM como para o GInM. Teoricamente, esperava-se que os 

pacientes que estavam em tratamento utilizando hipnóticos e ansiolíticos 

(benzodiazepínicos) exibissem melhora dos sintomas da insônia, uma vez que os 

medicamentos têm como função melhorar os parâmetros do sono (Morin & Brenca, 

2012). Entretanto, os participantes que faziam uso de medicação apresentaram um 

número elevado de queixas de insônia, tanto nos testes utilizados como na entrevista 

clínica.  

Pesquisas têm demonstrado que o uso a longo prazo de medicamentos para 

dormir pode levar os pacientes a desenvolverem uma tolerância a essas substâncias, 

tendo como consequência a piora da qualidade do sono e a diminuição do sono de ondas 

lentas (Vignola, Lamoureux, Bastien e Morin, 2000). Na presente pesquisa, tanto o GIM 
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como o GInM apresentaram medidas que indicavam qualidade subjetiva do sono ruim, 

com evidências de distúrbios do sono, sendo que o  GIM exibiu os piores escores.   

Verifica-se, ainda, que o uso indevido desses medicamentos e/ou sua suspensão 

de forma abrupta podem causar um efeito rebote, ocasionando uma insônia transitória, 

que pode ser mais grave do que a desordem inicial (Holbrook, Crowther, Lotter, Cheng 

& King, 2000). Portanto, os dados que mostram que o GIM apresentou maior latência 

do sono, menor tempo total do sono (duração do sono) e menor eficiência do sono pode 

ser um indício de que os pacientes adquiriram uma tolerância aos medicamentos, os 

quais estariam atuando apenas como uma substância placebo ou causando uma insônia 

rebote, visto que muitos pacientes relataram fazer uso desses medicamentos por cerca 

de dois anos, sendo essas substâncias muitas vezes utilizadas ocasionalmente sem 

avaliação médica. 

Soma-se a isso, o fato de que o transtorno da insônia trata-se de um distúrbio que 

envolve o surgimento de crenças acerca do sono, ocasionando uma supervalorização 

deste sono e consequentemente o desenvolvimento de uma percepção inadequada sobre 

o mesmo. No presente estudo, apesar de não ter avaliado a percepção do sono, pode-se 

perceber que os insones, em especial o GIM, pareceram superestimar seus problemas 

com o sono, demonstrando escores mais elevados na escala de insônia de Atenas, pior 

qualidade do sono, maior latência do sono, menor duração e eficiência do sono. 

Segundo Morin (1993), essa má percepção do sono observada nas pessoas com 

insônia acaba levando ao desenvolvimento de crenças e pensamentos disfuncionais 

acerca do sono, que exercem um papel crítico no desenvolvimento e na manutenção da 

insônia. Alguns estudos têm revelado que os pacientes que subestimam mais seu sono 

adquirem um nível maior de preocupações e ansiedade, e isso acaba ampliando o risco 
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de desenvolver problemas reais com o sono (Harvey & Tang, 2012; Vanable, Aikens, 

Tadimeti, Caruana-Montaldo, & Mendelson, 2000).  

Sendo assim, outro aspecto relevante observado na avaliação diagnóstica refere-

se aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse detectados nos pacientes insones 

(GIM e GInM). O GIM e o GInM exibiram sintomas de depressão e ansiedade que 

foram compreendidos como de leve a moderado e estresse na fase de resistência, ao 

passo que o GC não apresentou evidências sintomatológicas de depressão, ansiedade e 

estresse. Estes achados vêm ao encontro do que é postulado pelo modelo neurocognitivo 

a insônia, pois segundo o mesmo o transtorno da insônia crônico pode ter um impacto 

decisivo sobre o desenvolvimento de psicopatologias, como a depressão, a ansiedade e 

o estresse (Riemann et al., 2010).  

Além disso, observou-se que enquanto o GIM exibiu sintomas mais elevados de 

depressão, o GInM expôs sintomas mais elevados de ansiedade, com todos os 

participantes apresentando estresse na fase de resistência (fase em que a pessoa tenta 

manter sua homeostase interna), o qual apresentou-se correlacionado com a qualidade 

do sono ruim. No GC também a ansiedade parecia provocava prejuízos nos parâmetros 

do sono.  Ressalta-se, assim, o fato de que a presença de ansiedade/estresse é uma 

característica esperada em pessoas com insônia, entretanto, o GIM parece ter 

apresentado escores menores no BAI, porque se encontravam fazendo uso de 

medicamentos que minimizava a ansiedade.  

No que concerne à avaliação dos dados subjetivos das medidas do sono no grupo 

de insones (medicados e não medicados), percebeu-se que os mesmos apresentaram 

uma latência do sono maior que 30 minutos, duração do sono inferior a seis horas e 

eficiência do sono menor que 85 %. De acordo com o DSM-V (APA, 2013) e a CIDS-3 

(AASM, 2014), essas são características do padrão do sono de pessoas que sofrem de 
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insônia crônica, sendo utilizados como critérios para o diagnóstico. Desta forma, essas 

medidas dos parâmetros do sono dos insones vêm ratificar o fato de que os padrões do 

sono se encontravam prejudicados e confirmar o diagnóstico de transtorno da insônia. 

Os cochilos também foi outra medida avaliada, sendo este hábito mais relatado 

pelo GC, seguido pelo GInM e por fim pelo GIM. Nos insones, os cochilos são 

considerados uma necessidade, pois os mesmos se encontram privados cronicamente de 

sono e devido à pressão homeostática, algumas vezes, acabam adormecendo, o que pode 

atrapalhar o sono noturno e contribuir para o desenvolvimento e a manutenção da 

insônia (Owens, et al., 2010), Já para o GC esses cochilos parecem servir como uma 

estratégia utilizada para minimizar o cansaço (Dhand & Sohal, 2006).  

Apesar de relatar menos cochilos o GIM e o GInM exibiram mais sinais de 

sonolência diurna do que o GC. Uma possível explicação para este dado repousa no fato 

de que os insones se encontram privados cronicamente de sono e em virtude disto, 

encontra-se mais susceptíveis a pressão homeostática do sono. De acordo com o 

mecanismo de regulação homeostático, quando há um déficit de sono ocorre um 

aumento compensatório na intensidade e duração do mesmo (Carskadon & Dement, 

2011).  

Fator importante, que também se deve considerar a respeito das medidas do 

sono, é o efeito da idade nos padrões de sono. Observa-se que quanto maior a idade dos 

participantes, nos grupos de insones e no GC, menor duração. Segundo Bliwise (2005), 

com o avançar da idade, as queixas relacionadas ao sono se tornam mais frequentes, 

principalmente em mulheres. Nas correlações observou-se que a idade provocou mais 

impacto na avaliação do sono do GInM, pois quanto maior a idade menor a duração do 

sono. Já aquelas pessoas com maior nível de escolaridade no GInM apresentaram menor 
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gravidade da insônia, no entanto a amostra utilizada foi composta em sua maioria por 

pessoas com nível superior completo, dificultando assim maiores conclusões.  

A literatura também tem revelado que outra característica que podem influenciar 

as medidas do sono são os cronotipos das pessoas. Cronotipo representa a preferência 

biológica do indivíduo com relação à hora de dormir e a de realizar tarefas acadêmicas e 

de trabalho, sendo classificado em matutino, vespertino e intermediário. 

 Os matutinos tem preferência natural por acordar e dormir mais cedo, estando 

aptos para o trabalho e com bom nível de alerta nas primeiras horas do dia. Os 

vespertinos, ao contrário, preferem dormir e acordar em horários mais tardes, com 

melhor desempenho e estado de alerta após o meio dia. Já os intermediários conseguem 

se adaptar tanto a horários matutinos quanto aos verpertinos (Wittmann, Dinich, 

Merrow & Roenneberg, 2006). Todavia, na presente pesquisa o cronotipo não foi 

avaliado, devido o desgaste dos participantes em responder a uma quantidade elevada 

de questionários e testes. 

No que diz respeito à avaliação das funções executivas, o WCST foi um dos 

instrumentos utilizados, levando em consideração habilidades, tais como: a flexibilidade 

cognitiva, o planejamento, a resolução de problemas, a modulação de respostas 

impulsivas, o uso de feedbacks e o raciocínio abstrato. Segundo Miyake, Friedman, 

Emerson, Witzki e Howerter (2000), trata-se de um teste complexo que apreende 

aspectos mais gerais e nem sempre associado a um indicador específico do 

funcionamento executivo. Na presente pesquisa, optou-se por avaliar quatros categorias 

(erros perseverativos, número de categorias completas, número de ensaios para 

completar primeira categoria e fracasso em manter o contexto) consideradas principais, 

de acordo com Strauss, Sherman e Spreen (2006).  
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Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (GIM, 

GInM e GC) em nenhuma das categorias do WCST avaliadas. Entretanto, quando se 

observa os dados, percebe-se que o GIM exibiu desempenho inferior, comparado ao 

GInM e GC, nas categorias erros perseverativos, número de categorias completas, 

número de ensaios para completar a primeira categoria e desempenho superior na 

categoria fracasso em manter o contexto. O GInM, por sua vez, apresentou uma 

performance superior, comparado ao GC, em duas categorias: número de categorias 

completas e ensaios para completar a primeira categoria. Portanto, apesar de 

desempenho semelhante, o GIM teve mais dificuldades em executar o teste, quando 

comparado ao GInM e GC. 

Uma possível explicação do desempenho dos insones terem sido semelhante ou 

até mesmo superior ao do GC repousa no fato de que os insones experimentam uma 

hiperexcitação cognitiva, somática e cortical. Este hiperalerta faz com que os insones 

permaneçam atentos à tarefa, todavia percebe-se que talvez os medicamentos 

(ansiolíticos) estejam deixando os participantes do GIM menos excitado e provocando 

um desempenho inferior ao dos demais grupos.  

Nas correlações significantes encontradas entre os parâmetros do sono e os 

domínios das funções executivas avaliados pelo WCST, observou-se que no GIM 

quanto maior a gravidade da insônia, menor seria o número de fracassos para manter o 

contexto. Soma-se isso aos achados de que, quanto maior a duração do sono, maior os 

erros perseverativos e o número de categorias completas. Desta maneira, dormir bem 

proporcionava um desempenho melhor no teste, mas mesmo assim o GIM se mostrava 

mais rígidos nas suas respostas. No GInM,  quanto maior os sintomas de insônia, mais 

ensaios seriam necessários para completar a primeira categoria, ou seja, as dificuldades 

em adormecer e um número maior de queixas de insônia prejudicava a capacidade de 
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abstrair conceitos. Estes dados das correlações também vêm reforçar a ideia de que 

mesmo com as medidas do sono prejudicadas, os insones permaneciam hiperalertas na 

tarefa, sendo que os medicamentos estariam reduzindo a ansiedade no GIM e 

consequentemente afetando sua hiperexcitação.  

O TTC foi utilizado para avaliar a flexibilidade cognitiva. Percebeu-se que, na 

TTC 2-1, a qual corresponde à medida da flexibilidade cognitiva, o GInM foi o grupo 

que apresentou o melhor desempenho, ou seja, exibiram a capacidade de mudar o foco 

atencional de forma mais flexível, enquanto que o GIM obteve o pior desempenho. 

Portanto, os dois grupos de insones obtiveram desempenhos diferentes na flexibilidade 

cognitiva, tendo o GIM apresentado novamente rigidez nas suas respostas. Essa 

dificuldade do GIM em mudar o foco atencional, novamente pode ser explicada pelo 

fato do GIM, comparado ao GInM, se apresentar menos ansioso e consequentemente 

menos excitação, diante da atividade . Esses resultados para o GIM de certa forma 

corroboram os achados de Fernandez-Mendoza et al. (2010), no qual foi relatado que os 

insones apresentavam dificuldades na medida de interferência do teste de Trilhas 

(flexibilidade cognitiva). 

No que concerne às correlações entre os parâmetros do sono e o domínio da 

flexibilidade cognitiva, constatou-se que no GIM, dormir bem proporcionava um bom 

desempenho na tarefa que exigia flexibilidade cognitiva (TTC-2). Para o GInM, quanto 

mais elevada as queixas de sintomas de insônia, a qualidade do sono avaliada como 

ruim e a presença de cochilo, pior o desempenho na flexibilidade cognitiva. Além disso, 

observou-se uma correlação entre os sintomas de depressão e o desempenho no TTC1 

(habilidades perceptuais).  Assim, da mesma forma que no WCST, o GIM encontra-se 

mais rígido em mudar suas respostas, enquanto que o GInM encontra-se mais 

hiperalerta, entretanto, percebe-se que os sintomas de depressão parecem afetar o 
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desempenho do GInM, diante de tarefa mais perceptuais, talvez devido a falta de 

estímulos para executar tarefas simples. 

Para avaliar os domínios de planejamento e resolução de problemas, foi utilizado 

o ToL, que é considerado um teste complexo, uma vez que requer recrutamento e 

integração de diversas outras habilidades das funções executivas (Lezak et al., 2004). 

Embora não tenha sido encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, o GIM obteve o pior desempenho diante dos problemas considerados difíceis, 

enquanto que o GInM apresentou maiores dificuldades diante dos problemas fáceis, 

comparados ao GC. Esses dados sugerem que, talvez a hiperexcitação mais evidente no 

GInM (maiores sintomas de ansiedade) parece estimular a execução de tarefas mais 

complexas e proporcionar um desempenho semelhante ao do GC.   

Com as correlações, observa-se que, quanto maior a gravidade da insônia no 

GIM, maior a pontuação no ToL (total) e que quanto maior o tempo total de sono, maior 

a resolução de problemas fáceis. Desta forma, esses achados indicam que, os parâmetros 

do sono satisfatório melhoram o desempenho do GIM, o qual parece procurar 

compensar seus prejuízos (maior queixas de insônia), melhorando o desempenho. 

A habilidade de tomada de decisão foi avaliada por meio do IGT. Os resultados 

mostraram que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

avaliados, no entanto, os insones (GIM e GInM) escolheram mais as cartas dos baralhos 

desvantajosos, que geravam mais punição (perda de dinheiro). O IGT é um teste que 

simula uma atividade cotidiana de tomar decisões, perante o ganho ou a perca de 

dinheiro (Moraes, 2011). Portanto, a excitação presente em ambos os grupos de insones 

parece a princípio provocar respostas mais impulsivas, diante de uma atividade que 

envolve a tomada de decisão.  
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  No que se refere à curva de aprendizagem ao longo dos blocos de escolhas, o 

GIM foi o grupo que se manteve mais constante ao longo da tarefa, pois, segundo 

Malloy-Dinniz et al (2010), espera-se que ao longo do teste, os indivíduos desenvolvam 

uma curva crescente de aprendizagem, que envolve o maior número de respostas 

vantajosas e, por conseguinte, a compreensão da tarefa. A comparação intergrupos ao 

longo da curva não se mostrou estatisticamente significante, mas as curvas dos insones 

foram mais constantes, ou seja, eles balanceavam melhor suas tomadas de decisão, com 

destaque para a evolução do comportamento de escolhas do GIM. Esses dados 

corroboram o fato dos insones se mostrarem mais alerta diante da tarefa, e por isso 

melhoram seu desempenho ao longo do teste, procurando tomar melhores decisões 

(Morin & Brenca, 2012).  

No GIM, as correlações revelaram que, quanto maior a intensidade da insônia, 

maior o número de escolhas vantajosas. Já no GInM, observou-se que os sintomas de 

ansiedade foram correlacionados positivamente com a tendência geral do IGT. Esses 

dados das correlações sugerem que, os insones devido ao seu hiperalerta cognitivo e 

fisiológico (característica da insônia) parecem melhorar o desempenho ao longo do 

teste, reduzindo as respostas impulsivas dadas no início do teste. No GInM, 

especificamente,  percebeu-se que os níveis maiores de ansiedade os tornou mais 

atentos ao objetivo da tarefa. 

Para a avaliação da capacidade inibitória e da atenção seletiva, empregou-se o 

teste de Stroop, na versão Victória. Esse instrumento vem sendo bastante difundido na 

avaliação do funcionamento executivo por se tratar de uma tarefa simples e que permite 

isolar componentes específicos das funções executivas (Miyake et al., 2000). Também 

neste teste não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos. Todavia, ao longo da execução dos três cartões, observou-se que, nos cartões de 
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nomeação de cor e no de leitura houve poucos erros por parte de todos os participantes, 

já no tempo de reação, o GIM demorou mais tempo na execução do cartão de cor e o 

GInM no de leitura. No cartão de interferência que realmente almejava avaliar as 

habilidades de inibição e da atenção seletiva, o GIM foi o que cometeu mais erros e 

também o que demorou mais tempo na execução. Isto é, quando se exigia um nível 

maior de controle dos impulsos, os insones medicados possuíam mais dificuldades para 

executar a tarefa. 

 Nas correlações observou-se que no GIM foram encontradas associações entre 

os sintomas de depressão, ansiedade e o tempo de reação no cartão cor, evidenciando 

que o número maior de erros neste cartão pode ter acontecido devido à excitação em 

executar a tarefa, o que consequentemente aumentou o tempo de reação. No cartão de 

interferência, quanto maior o tempo total de sono, menor o número de erros, ou seja, a 

duração do sono influenciava a capacidade de controlar os estímulos. No GInM, quanto 

maior a gravidade da insônia, maior seria o tempo de reação no cartão de cor; no cartão 

de leitura/palavras, quanto pior a qualidade do sono, maior o tempo de reação; e, por 

fim, no cartão de interferência, a gravidade da insônia estava associada com o número 

maior de erros. Portanto, pode-se sugerir que, a excitação prejudicou a capacidade do 

GIM de emitir respostas rápidas e que uma noite ruim de sono prejudicava o controle 

dos estímulos. O GInM possuía mais dificuldades de controlar os impulsos e se manter 

atento a tarefa, quando a gravidade da insônia se mostrava mais elevada e havia mais 

excitação causada pelos problemas em iniciar o sono. 

A última habilidade avaliada na presente pesquisa foi à memória operacional, 

através do subteste span dígitos do WAIS III. Apesar de não se ter observado diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, o GInM obteve o pior desempenho, tanto 

na ordem direta (avalia aspectos mais simples da memória) como na ordem inversa 
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(corresponde ao executivo central no modelo de memória operacional de Baddleley), 

quando comparado ao GIM e GC. Portanto, os insones medicados, ao contrário do que 

aconteceu nas outras modalidades das FE, tiveram um desempenho superior ao dos 

insones não medicados. Estes resultados de certa forma, corroboram os achados de 

Boyle et al (2008), no que concerne ao desempenho superior dos pacientes medicados, 

quando comparados aos sem medicação, em tarefas que envolvem memória de trabalho, 

sugerindo que, a insônia sem controle medicamentoso estaria prejudicando a memória 

de trabalho. 

Nas correlações, para o GIM a maior duração do sono foi relacionada com um 

número maior de retenção dos números na ordem direta. No GInM, a qualidade de sono 

ruim foi associada com a menor retenção de números na ordem direta, já o cochilo foi 

correlacionado com um número maior de retenção na ordem inversa. Sabe-se que a 

memória de trabalho é muitas vezes referida como apresentando decréscimos após uma 

situação de privação do sono (Dickinson & Drummond, 2008). Então, supõe-se que a 

memória de trabalho parece ser um componente sensível aos efeitos da insônia. 

No geral, esperava-se que o desempenho dos insones que estavam utilizando 

medicação fosse ser superior ao dos sem medicação, uma vez que estes estavam sendo 

tratados. Todavia, como mencionado acima, esses medicamentos supostamente estariam 

minimizando os níveis de ansiedade, provocando uma redução nos níveis de excitação e 

no hiperalerta que resulta em um desempenho inferior do GIM, quando comparado ao 

GInM e GC. 

Outro aspecto que merece destaque, diz respeito ao fato de que o desempenho 

dos insones era afetado pela gravidade sintomatológica da insônia, pela pior qualidade 

do sono, pela maior latência do sono, pela menor duração do sono e pela menor 

eficiência do sono. Deste modo, esses achados indicam que, as medidas do sono 
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prejudicadas, influenciava o desempenho dos insones nas modalidades das funções 

executivas (Bastien, 2011). Percebe-se que mesmo hiperestimulados, os insones (GIM e 

GInM) se encontravam em um limite homeostático, que estaria aumentando a 

propensão ao sono e os níveis de cansaço (redução do alerta), que talvez poderia estar 

afetando o desempenho cognitivo.  

O cochilo, por sua vez, parece ter dificultado o desempenho do grupo controle 

em modalidades como a flexibilidade cognitiva, a resolução de problemas e a tomada de 

decisões. O desempenho das pessoas que relataram cochilar mais pode está sofrendo 

influencias da inércia do sono. O fenômeno da inércia do sono acontece quando após 

acordar (cochilo ou não), a pessoa se sente atordoada, desorientada e com mais sono 

ainda do que antes.  

A amostra do presente estudo foi composta por adultos jovens, todavia 

observou-se que diante das correlações entre os dados sociodemográficos e os domínios 

das funções executivas, a variável da idade foi a que mais influenciou no desempenho 

cognitivo. Percebeu-se que, quanto mais elevada à idade dos participantes, maior o nível 

de dificuldades diante dos testes, principalmente para o GIM. Alguns estudos na área de 

neuropsicologia têm demonstrado que a idade é um fator que pode influenciar no 

desempenho diante de testes neuropsicológicos, uma vez que as funções cognitivas 

sofrem um declínio com o avançar da idade (Charchat-Fichman, Caramelli, Sameshima, 

& Nitrini, 2005). Além disso, os insones com idade mais elevada se encontravam 

privados cronicamente de sono, o que também poderia estar interferindo no 

desempenho.  

Em suma, apesar dos insones, muitas vezes, apresentar desempenho inferior ao 

do grupo controle em algumas modalidades das funções executivas (como supracitado 

acima), observa-se que essas diferenças podem não ter sido estatisticamente 
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significantes, devido ao pequeno tamanho amostral e das características advindas da 

própria insônia. O transtorno da insônia é um distúrbio marcado pelo desenvolvimento 

de uma hiperestimulação cognitiva, fisiológica e cortical (Riemann et al., 2010). Essa 

hiperexcitação pode ser umas das possíveis explicações elucidadas para compreender o 

desempenho satisfatório dos insones, diante de alguns componentes das funções 

executivas (Fortier-Brochu et al., 2011). 

Estudos que avaliam a excitação fisiológica, especificamente, têm utilizado uma 

variedade de técnicas, incluindo variabilidade da frequência cardíaca (Bonnet & Arand, 

1998), taxas metabólicas (Bonnet & Arand, 1997) medidas neuroendócrinas (Vgontzas 

et al., 1998) e neuroimagem funcional (Nofzinger, et al., 2004) e vêm encontrando 

evidências que sugerem aumento da atividade fisiológica nos insones, quando 

comparados a pessoas sem insônia. Acredita-se que essa hiperestimulação estenda-se 

para várias horas do dia, auxiliando na manutenção do desempenho cognitivo e 

resultando em fadiga e disforia (Bonnet & Arand, 1997).  

A teoria da compensação cerebral seria outra possível explicação para o bom 

desempenho dos insones em testes neuropsicológicos como o WCST e o TTC. Este 

fenômeno, chamado de recrutamento compensatório, postula que os indivíduos com 

insônia trabalham contra o gradiente neurofisiológico imposto pela doença para manter 

o desempenho. Sendo assim, os indivíduos com insônia recrutam ativamente recursos 

cerebrais adicionais em resposta a um desafio cognitivo (Drummond, Meloy, Yanagi, 

Orff & Brown, 2005). Broman, Lundh, Aleman & Hetta (1992) acreditam que as 

pessoas que sofrem de insônia têm uma tendência a compensar seus déficits cognitivos 

aumentando os seus esforços. 

Alguns estudos na literatura têm relatado também que uma possível elucidação 

para o desempenho satisfatório nos testes neuropsicológicos advém do fato dos insones 
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tenderem a mascarar suas dificuldades, em virtude do seu alto nível de perfeccionismo e 

excitação (Vincent & Walker, 2000; Drummond, Smith, Orff, Chengazi & Perlis, 2004). 

No entanto, apesar do bom desempenho nas medidas comportamentais, pesquisas com 

neuroimagem têm revelado que áreas do córtex pré-frontal dos insones se encontram 

alteradas (Altena et al., 2008). Inferindo assim, a hipótese de que talvez os testes 

neuropsicológicos não sejam sensíveis suficientes para detectar possíveis alterações nos 

processos cognitivos dos insones, visto que essas alterações parecem ser sutis e 

específicas. 

A maioria dos testes neuropsicológicos foram elaborados para avaliar o dano 

causado por uma lesão cerebral ou uma doença que afeta o funcionamento 

neurocognitivo (Lezak et al., 2004). Esses testes foram copilados para apresentar 

resultados consistentes ao longo do tempo, sem levar em consideração aspectos rítmicas 

do organismo, a exemplo da variação da temperatura, do ciclo sono/vigília e do ciclo de 

alimentação. Alguns estudos vêm mostrando que a variação temporal pode influenciar o 

comportamento, em decorrência da atuação de um sistema de múltiplos osciladores e da 

influência de pistas temporais do ambiente como o ciclo claro/escuro e fatores sociais 

como horários escolares, de alimentação e de trabalho (Dijk, & Von Schantz, 2005). 

Neste sentido, os testes neuropsicológicos se configuram como insensíveis para captar 

adequadamente as oscilações temporais do organismo (Altena et al., 2008).  

Além disso, as baterias de testes neuropsicológicos utilizadas para avaliar os 

domínios das funções executivas não conseguem acessar cada domínio separadamente, 

sendo reflexos da inconsistência teórica acerca da definição das funções executivas 

(Gazzaniga et al., 2006). No presente estudo, porém, buscou-se utilizar um número 

considerável de testes neuropsicológicos, pois se tinha como intuito abranger o máximo 

de habilidades possíveis e minimizar o problema da “tarefa impura”.  A tarefa impura é 
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decorrente do fato das funções executivas se expressarem em outros processos 

cognitivos, pois se trata de uma modalidade cognitiva complexa que abrange uma série 

de componentes interligados e fundamentais para a execução de um comportamento 

específico (Rabin, Barr, & Burton, 2005).  

Portanto, apesar de ter procurado utilizar testes simples, que de certa forma 

permitem a identificação e isolamento (relativo) das habilidades, a exemplo do teste de 

Stroop e do Teste de Trilhas Coloridas, verificou-se uma incapacidade das medidas 

neuropsicológicas em avaliar consistentemente os domínios das funções executivas nos 

insones. Pode-se, então, levantar a hipótese de que, para a avaliação da cognição nos 

insones, sejam necessários testes específicos que levem em consideração as 

peculiaridades da insônia e as oscilações no desempenho ocasionado pelos fatores 

circadianos e homeostáticos (Kryger, Roth, & Dement, 2000).  

No presente estudo, encontram-se algumas limitações que precisam ser 

consideradas. Uma delas diz respeito ao pequeno tamanho da amostra que foi utilizada, 

o que pode ter inviabilizado o poder estatístico de encontrar diferenças mais 

significativas entre os grupos e limitado possíveis generalizações para a população, 

apesar de tentar corrigir isso por meio do controle estatístico. 

Limitações também são encontradas acerca da falta de controle mais rigoroso 

sobre o tempo em que os pacientes com insônia faziam uso de cada medicamento 

(benzodiazepínicos e hipnóticos), e o tempo exato em que apresentavam queixas de 

insônia. No entanto, perceber-se que muitos desses problemas estão associados ao fato 

de que os próprios insones não sabem identificar ao certo o tempo e a procedência dos 

seus problemas com o sono. Verifica-se, ainda, que muitas vezes, em virtude das 

preocupações e crenças desenvolvidas em torno do sono, muitos pacientes recorrem à 

automedicação. 
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Além do mais, o objetivo inicial da pesquisa era utilizar somente insones que 

não faziam uso de medicamentos para dormir. Entretanto, devido o tratamento 

farmacológico ser o mais utilizado pelos médicos e também o mais procurado pelos 

pacientes que almejam uma solução rápida para os seus problemas com sono, optou-se 

por separar a amostra de insones em dois grupos, para melhor compreender como se 

dava a relação entre a insônia primária e as funções executivas.  

Outra limitação encontrada concerne ao fato de não ter avaliado características 

como o cronotipo e a sonolência de forma mais objetiva, uma vez que há indícios de 

que essas medidas podem interferir no padrão do sono das pessoas. O uso de inventários 

de depressão e ansiedade que sinaliza apenas indicadores sintomatológicos e não 

possibilita o diagnóstico em si, também é outra limitação apontada no presente estudo, 

que pode ter inviabilizado possíveis correlações significantes entre essas variáveis, os 

parâmetros do sono e os domínios das funções executivas. 

Assim, estudos futuros que visem investigar a relação entre a insônia e as 

funções executivas necessitam incluir um número maior de pacientes na amostra, 

controlando de forma mais profícua o uso de medicamentos e a natureza dos testes e 

tarefas utilizados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 Os participantes com o transtorno da insônia apresentaram um desempenho 

semelhante ao das pessoas saudáveis nos componentes das funções executivas. 

Portanto, existe uma relação estreita entre o transtorno da insônia e as funções 

executivas. 

 Os participantes com insônia primária que utilizavam medicamentos para dormir 

apresentaram maior intensidade da insônia, qualidade do sono ruim e  menor 

tempo total de sono, quando comparados ao GInM e GC; 

 O desempenho dos insones medicados foi inferior ao dos demais grupos, 

principalmente nas modalidades que exigia mudança de foco atencional, a 

exemplo da flexibilidade cognitiva.  

 O desempenho dos insones sem medicação foi superior aos dos demais grupos 

nas tarefas avaliadas pelo WCST (compreensão de conceitos abstratos, 

flexibilidade cognitiva e resolução de problemas) e na flexibilidade cognitiva, 

avaliada pelo TTC. Todavia, o GInM apresentou um desempenho inferior aos 

dos demais grupos na memória de trabalho; 

 As medidas do sono prejudicadas (maior número de queixas de insônia, 

qualidade do sono ruim, menor duração do sono) foram correlacionadas com o 

desempenho inferior dos insones em todas as modalidades das funções 

executivas. 
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Anexo 1: Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A relação entre Insônia primária e 

funções executivas em adultos”, que tem como pesquisador responsável a Profª. Dra. Katie 

Moraes de Almondes, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), e a mestranda em Psicologia pela UFRN, Olívia Dayse Leite 

Ferreira.  

A insônia refere-se à dificuldade em iniciar ou manter o sono, com sensação de sono 

não restaurador e de má qualidade. Quando ela se apresentar de forma independente sem 

associações com outras doenças é chamada de insônia primária. Dados mostram que os 

insones frequentemente, relatam inúmeras queixas de comprometimento na atenção, na 

memória, na concentração, com constante mudança de humor, redução da energia para 

executar determinadas tarefas e dificuldades em resolver problemas, o que contribui para o 

desenvolvimento de prejuízos sociais e cognitivos. Esta pesquisa, então, partindo deste 

pressuposto, busca avaliar as modalidades cognitivas que envolvem o planejamento, a tomada 

de decisões, a memória, a atenção e a capacidade de resolver problemas, sendo esse 

conjunto de processos chamado de funções executivas. Assim, o objetivo da presente 

pesquisa é fazer uma avaliação das funções executivas de adultos com insônia primária. 

Caso você decida participar, a pesquisa se realizará em duas etapas: na primeira você 

participará de uma avaliação diagnóstica para insônia primária feita através da aplicação de 

uma série de protocolos, tais como: Entrevista clínica, Escala de insônia de Atenas, Índice de 

Gravidade da Insônia, Escala de sonolência de Stanford (ESE), Diário do sono, Índice da 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), Inventários de depressão e ansiedade de Beck e 

Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp. Esta etapa será realizada em duas 

sessões com cerca de 50 minutos, também serão verificados os dados do exame 

polissonográfico.  

Na segunda etapa você terá que responder a uma bateria de testes neuropsicológicos, 

composta pelos testes: Wisconsin, Paradigma Go/NoGo, Teste de trilhas (A e B), Teste da 

Torre de Londres, Iowa Gambling Task e Subteste do Wais III (dígitos), que avaliarão a  

atenção seletiva, o controle inibitório a flexibilidade cognitiva, o planejamento, a resolução de 

problemas, a tomada de decisões e a memória operacional. Estes testes também serão 

aplicados em cerca duas sessões, sendo que a duração vai variar de acordo com cada 

participante.  

Durante a realização das etapas desta pesquisa a previsão de riscos é mínima, pois 

envolve a aplicação de protocolos com testes psicológicos. Caso você se sinta desconfortável 

com a pesquisa e seja do seu interesse, poderemos lhe encaminhar para o Ambulatório do 
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Sono – UFRN (serviço que realiza tratamento de distúrbios do sono) e/ou para o Serviço de 

Psicologia Aplicado da UFRN (SEPA). 

Caso você se sinta cansado ou desmotivado para continuar com as tarefas da 

pesquisa, poderá interromper em qualquer etapa da mesma e recomeçar quando achar 

favorável ou mesmo desistir.  

Além disso, se forem comprovados quaisquer gastos ou danos decorrentes da 

participação nesta pesquisa, você será devidamente ressarcido ou indenizado. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. Este 

documento foi impresso em duas vias, uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável. Sempre que tiver alguma dúvida a respeito desta pesquisa você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora pelo telefone (84) 96044593 ou pelo endereço de e-mail: 

oliviadayse@yahoo.com.br.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “A relação entre insônia primária e funções executivas em adultos”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ___/___/___ 

 

_________________________________________ 

                    Nome do voluntário 

 

_______________________________________________ 

                   Olívia Dayse Leite Ferreira 

                     Coordenadora do projeto 

 

____________________________________ 

                    
                    Katie Moraes de Almondes 

                     Pesquisadora responsável 

 

 

Impressão datiloscópica 
do participante 

mailto:oliviadayse@yahoo.com.br
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Anexo 2: Parecer de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa: A relação entre insônia primária e funções executivas em adultos 

Pesquisador: Katie Moraes de Almondes 

Área Temática: 

Versão:  2 

CAAE: 07868412.5.0000.5537 
Instituição Proponente: Pós-Graduação em Psicologia 

  DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 184.329 
Data da Relatoria: 21/12/2012 

 

 
Apresentação do Projeto: 
O estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a insônia primária (subtipos psicofisiológica e paradoxal) 
e as funções executivas em adultos. A insônia refere-se à dificuldade em iniciar ou manter o sono, com 
sensação de sono não reparador e de má qualidade. Estima-se que aproximadamente 43 a 48% da 
população geral apresenta queixas de insônia, no entanto apenas cerca de 6-10% atende os critérios para 
ser considerado um distúrbio do sono (Ohayon & Reynolds, 2009). A insônia pode se apresentar de forma 
independente sem nenhum fator causal evidente (insônia primária) ou como comorbidade a outras 
condições clínicas, a exemplo dos transtornos mentais (depressão, ansiedade), abuso de substâncias, 
doenças físicas e outros transtornos do sono (insônia secundária). A hipótese dos autores é que a insônia 
primária compromete as funções executivas dos adultos. 
A pesquisa se realizará em duas etapas: A primeira consiste em uma avaliação diagnóstica feita através de 
uma entrevista clínica, de uma série de protocolos padronizados e da verificação dos dados do exame 
polissonográfico. Após esta etapa, serão selecionados 30 indivíduos com insônia psicofisiológica e 30 
indivíduos com insônia paradoxal de ambos os sexos com idade variando de 20 a 50 anos. Dar-se-á inicio a 
segunda etapa da pesquisa, a qual consiste na avaliação das funções executivas, através da aplicação de 
uma bateria de testes neuropsicológicos que medirão a atenção seletiva, o controle inibitório a flexibilidade 
cognitiva, o planejamento, a resolução de problemas, a tomada de decisões e a memória operacional. Os 
dados obtidos serão analisados por meio de análises estatísticas descritivas, do teste de correlação de 
Pearson e do teste t de Student. 
 

Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: 
"Avaliar a relação entre a insônia psicofisiológica e paradoxal e as funções executivas em adultos". 

 
Objetivos Secundários: 
1. "Avaliar os parâmetros do sono (gravidade, latência, tempo total de sono, eficiência do sono e sonolência 
diurna) dos indivíduos com insônia"; 
2. "Avaliar o funcionamento executivo dos participantes com insônia psicofiológica"; 
3. "Avaliar o funcionamento executivo dos participantes com insônia paradoxal"; 
4. "Comparar as funções executivas dos indivíduos com insônia psicofisiológica e paradoxal". 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Os autores avaliam que os riscos são mínimos, semelhantes àqueles sentidos no exame físico ou 
psicológico de rotina, podendo surgir desconforto por ocasião da realização dos testes e da definição 
diagnóstica. 
Será ofertada ao sujeito a opção de acompanhamento especializado se indicado, no Ambulatório do Sono 
UFRN. 

Em relação aos benefícios, o estudo poderá trazer importantes contribuições tanto no campo teórico quanto 
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clínico, por permitir medir/conhecer o impacto que a insônia provoca nas funções executivas dos adultos. Tal 
conhecimento contribuirá para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes, a serem utilizadas pelos 
diferentes profissionais (médicos, psicólogos, dentre outros). 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
O projeto é relevante, está bem instruído com um embasamento bibliográfico adequado. Deve trazer 
contribuições importantes para a prática clínica de vários profissionais que lidam com este problema tão 
prevalente na população, acarretando déficit de produtividade e morbidade. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Todos os termos de apresentação obrigatória foram devidamente apresentados pela pesquisadora. 

 
Recomendações: 
O TCLE deve ser lido conjuntamente, pesquisador e sujeito, para dirimir dúvidas, se necessário. 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Após revisão ética da resposta à(s) pendência(s) levantada(s) no parecer anterior, concluímos que 
as mesmas foram reparadas adequadamente. 
Essa adequação situa o protocolo em questão dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que 
envolvem o ser humano. 

 
Situação do Parecer: 
Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 
Em conformidade com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) através do 
Manual 
Operacional para Comitês de Ética em pesquisa (Brasília, 2002) e Res. 196/96 - CNS o pesquisador 
deve: 
1. entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), na 
integra, por ele assinada (Res. 196/96 CNS - item IV.2d). Atenção: conforme circular 017/11 - CONEP sobre 
o TCLE, torna-se obrigatória a rubrica do pesquisador e do participante em todas as páginas assim como a 
assinatura de ambos na última página; 
2. desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo aprovado e descontinuar o estudo somente 
após a análise das razões da descontinuidade pelo CEP/UFRN (Res. 196/96 - CNS item III.3z); 
3. apresentar ao CEP/UFRN eventuais emendas ou extensões ao protocolo original, com 
justificativa 
(Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa - CONEP - Brasília - 2002 - p.41); 
4. apresentar ao CEP/UFRN relatório final após conclusão da pesquisa (Manual Operacional para Comitês 
de ética em Pesquisa - CONEP - Brasília - 2002 - p.65). 
Os formulários para os Relatórios Parciais e Final estão disponíveis na página do CEP/UFRN 
(www.etica.ufrn.br). 

 

                                 NATAL, 10 de Janeiro de 2013 
 

 
 

Assinado por: Dulce Almeida (Coordenador) 

 

http://www.etica.ufrn.br/
http://www.etica.ufrn.br/
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Anexo 3: Entrevista clínica 

 

         UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

              CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES  

                                     DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO 

Apresenta dificuldades em iniciar o sono? 

 

Apresenta dificuldades para manter o sono? 

 

Levanta muitas vezes durante a noite? Quantas? 

 

Acorda muito cedo? Tem dificuldades para isso? 

 

Sente-se sonolento durante o dia mais que o normal? 

 

Cochila? Em que horário? 

 

Em que momento e contexto surgiu o problema de sono? (Inclusive infância) 

 

 

Como era o padrão de seu sono desde a infância? 

 

Qual a sua percepção do sono? É restaurador? 
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Houve alteração no estado de humor?  (irritabilidade, redução do desempenho, fadiga) 

 

Houve alteração no estado de alerta? (atenção, memória, concentração, propensão a erros, redução da 

energia) 

 

Quanto tempo dura esses problemas (alteração de humor, do estado de alerta)? (semanas, meses, anos) 

Como é o ambiente de sono? (Quente, barulho, companhia...) 

 

 

Possui hábitos noturnos? Quais? (come, estuda, TV, luz, se acorda a noite...) 

 

Você tem atividade mental intensa durante a noite (pensa muito e isso atrapalha dormir)? 

 

Possui algum caso familiar de transtorno de sono? Quem e qual o transtorno? 

 

Histórico traumático que coincidiu com o início da queixa? (evento de ordem psicológica) 

 

Caracterização do estilo de vida (exercício, sedentário, horários, abuso de álcool, bebidas cafeinadas, 

chocolate, tabagismo, drogas estimulantes: freqüência e quantidade) 

Quais comportamentos adota para melhorar a insônia? 

Que impacto acredita que esse problema exerça na sua vida? Chega a atrapalhar a sua vida social, familiar 

ou o seu trabalho? 
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Anexo 4: Escala de Insônia de Atenas 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

             DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

          ESCALA DE INSÔNIA DE ATENAS (BASEADA NO CID 10) 

 

Nome:__________________________________________                                                                                    

Responsável: ____________________________________ 

Data de nascimento:_________________                                                                    

Data do preenchimento:  ____________________ 

 

INSTRUÇÕES: Esta escala registra sua avaliação pessoal de qualquer dificuldade de sono que 

você possa ter. Faça um círculo em volta do número que melhor estima sua dificuldade, desde 

que isso tenha ocorrido pelo menos três vezes por semana no último mês. 

 

Início do sono: tempo que demora para adormecer após apagar as luzes 

0: nenhum problema 

1: ligeira demora 

2: moderada demora 

3: muita demora ou não dorme 

 

Despertares durante a noite 

0: nenhum problema 

1: pequeno problema 

2: problema considerável 

3: problema sério ou não dorme 

 

Acordar mais cedo que o desejado e não conseguir mais dormir 

0: não é mais cedo 

1: um pouco mais cedo 

2: moderadamente mais cedo 

3:muito mais cedo ou não dorme 

 

Duração total do sono 

0: suficiente 

1: ligeiramente insuficiente 

2: moderadamente insuficiente 

3: muito insuficiente ou não dorme 

 

Qualidade do sono (não importa se dorme pouco tempo) 

0: satisfatório 

1: ligeiramente insatisfatório 

2: moderadamente insatisfatório 

3: muito insatisfatório ou não dorme 
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Sensação de bem-estar durante o dia 

0: normal 

1: ligeiramente diminuída 

2: moderadamente diminuída 

3: muito diminuída 

 

Funcionamento físico e mental durante o dia 

0: normal 

1: ligeiramente diminuído 

2: moderadamente diminuído 

3: muito diminuído 

 

Sonolência durante o dia 

0: nenhuma 

1: leve 

2: considerável 

3: intensa 
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Anexo 5: Índice de Gravidade da Insônia (IGI) 

 

 

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

       CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

                      DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRAVIDADE DA INSÔNIA (IGI) 

 

 

Nome:        Data: 

 

 

1. Por favor avalie a GRAVIDADE atual (duas últimas semanas) do seu problema de 

insônia. 

Nenhuma    Leve   Moderada   Grave   Muito Grave 

Dificuldade de iniciar o sono          0                 1             2                3                4 

Dificuldade de manter o sono         0                 1             2                3                4 

Acordar cedo demais                      0                 1             2                3                4 

 

2. Quão SATISFEITO/insatisfeito você está com seu padrão de sono atual? 

Muito satisfeito                                                     Muito insatisfeito 

0                        1                        2                        3                        4 

 

3. Quanto você considera que seu problema de sono INTERFERE na sua atividade diária 

(cansaço, capacidade de trabalho, concentração, memória, humor, etc.)? 

 

Não interfere          Um pouco        Moderadamente       Muito      Interfere muitíssimo 

    0                           1                           2                      3                        4 

 

4. Quanto os outros NOTAM o seu problema de sono em termos de prejuízo à sua 

qualidade de vida? 

 

Não se nota            Um pouco         Moderadamente      Muito       Notam muitíssimo 

    0                          1                           2                      3                          4 

 

5. Quanta PREOCUPAÇÃO/ sofrimento seu problema de sono atual causa? 

 

         Nenhuma                Um pouco         Moderadamente      Muito          Muitíssima 

         0                             1                             2                     3                       4 
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Anexo 6: Escala de Sonolência de Stanford 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

               DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

Escala de Sonolência de Stanford 

 

Paciente: _________________________________________________ 

Data do Preenchimento: _____________________________________ 

Responsável pela triagem: ___________________________________ 

 

 

Instruções: Leia com atenção a seguinte escala e marque uma cruz no lugar correspondente ao estado com 

o qual você se identifica a cada hora.  

1. Sinto-me ativo, vivido, alerta, completamente acordado 

2. Funcionamento alto, mas não no máximo, capacidade de concentrar-me. 

3. Relaxado, acordado, não completamente alerta, reativo. 

4. Um pouco apagado, não no máximo, diminuído. 

5. Sonolento, prefiro estar deitado, lutando com o sono, confuso, aturdido. 

6. Quase em sono, começo imediato do sono, incapacidade para permanecer acordado. 

7. Sono 

 

 

Hora Estado 

 1 2 3 4 5 6 7 

00:00        

01:00        

02:00        

03:00        

04:00        

05:00        

06:00        

07:00        

08:00        

09:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

23:00        
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Anexo 7: Diário de sono 
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Anexo 8: Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

   CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

                    DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

 

Nome:__________________________________________                                                                                    

Pesquisador responsável: __________________________________________ 

Data de nascimento:_________________                                                                    

Data do preenchimento:  ____________________ 

 

 

Instruções: 

 

1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês 

passado. 

2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na 

maioria dos dias e noites do mês passado. 

3) Por favor, responda a todas as questões. 

 

 

 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes? 

 

HORÁRIO DE DEITAR: _____________ 

 

2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para pegar no sono, na 

maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________ 

 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes? 

HORÁRIO DE ACORDAR:________________ 

 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser diferente do 

número de horas que você ficou na cama) 

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________ 

 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais correta. 

Por favor, responda a todas as questões. 
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5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

 a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

d) Ter dificuldade para respirar 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

f) Sentir muito frio 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

i) Sentir dores 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

j) Outra razão, por favor, descreva: 

 

 Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado? 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa   (   ) ruim 

(   ) Boa   (   ) muito ruim 

 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico, ou 

indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta? 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

Qual(is)? 
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8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 

dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas 

vezes isso aconteceu? 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 

atividades diárias? 

(   ) nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   ) indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(   ) indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) muita indisposição e falta de entusiasmo 

Comentários do entrevistado (se houver): 

 

10) Você cochila? (   ) Não (   ) Sim  

Comentário do entrevistado (se houver): 

 

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer? 

(   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver): 

 

Para você, cochilar é 

(   )Um prazer (   )Uma necessidade (   )Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver): 

 

 
 

 

 


