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RESUMO 

A fibromialgia (FM) é uma doença crônica, caracterizada principalmente por dores 

musculoesqueléticas generalizadas. Entre outros sintomas, encontram-se a fadiga física e 

mental, sono interrompido ou não restaurador, dor de cabeça, distúrbios psiquiátricos e 

comprometimento cognitivo. Em análise da literatura, estudos indicam que há alterações 

cognitivas em indivíduos com diagnóstico de FM, especialmente componentes do 

funcionamento executivo, que prejudicam a funcionalidade destes indivíduos. Neste 

sentido, este estudo objetivou investigar as funções executivas e a funcionalidade em 

mulheres com fibromialgia. Foram participantes deste estudo 18 indivíduos do sexo 

feminino, na faixa etária de 30 a 59 anos, dos estados de Santa Catarina e Amazonas. 

Foram avaliados, por meio de questionários e testes psicométricos, os construtos de 

inteligência, funções executivas, especificamente inibição, memória de trabalho, 

flexibilidade e fluência, e funcionalidade, além de sintomas de depressão, ansiedade e 

dor. Verificou-se, a partir de comparação com dados de um grupo de referência, que as 

mulheres com FM apresentaram prejuízos em alguns componentes executivos, como 

memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório, estes dois últimos 

quando consideradas as medidas de tempo. Foram observadas relações entre controle 

inibitório e intensidade da dor; memória de trabalho auditiva e ansiedade; aspectos da 

funcionalidade com dor, ansiedade e depressão, e também entre alguns desempenhos e 

percepção de déficits executivos com aspectos da funcionalidade, mostrando que há 

associação entre o desempenho rebaixado de funções executivas e o comprometimento 

da funcionalidade na vida diária das participantes. Deste modo, o estudo contribuiu com 

o acúmulo de evidências e informações sobre aspectos do funcionamento executivo de 

pacientes com FM. Esse conhecimento pode possibilitar intervenções e encaminhamentos 

a profissionais da saúde, sobretudo avaliação e reabilitação neuropsicológica, e 

acompanhamento psicoterápico, no intuito de promover maior qualidade de vida para 

estes indivíduos. 
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ABSTRACT 

Fibromyalgia (FM) is a chronic desease characterized mainly by generalized 

musculoeskeletal pain. Amgong Other symptons, named physical and mental fatigue, 

interrupted or non-restorative sleep, headache, psychiatric disorders and cognitive 

impairment. In na analysis of the literature, studies indicate that there are cognitive 

changes in selecting the FM diagnosis, especially the componentes of executive 

functioning, which affect the function of those belonging to it. In this sense, this study 

aimed to investigate executive functions and functionality in women with fibromyalgia. 

Study participants were 18 females, in this age group from 30 to 59 years old, from the 

states of Santa Catarina and Amazonas. Through questionnaires and psychometric tests, 

the constructs of intelligence, executive functions, specifically inhibition, working 

memory, flexibility and fluency, and functionlaity, as well as symptoms of depression, 

anxiey and pain, were absorved. It was verified, from a comparison with data from a 

reference group, that women with FM had losses in some executive components, susch 

as working memory, cognitive flexibility and inhibitory control, the latter two when 

considering the measures of time. Relationships between inhibitory control and pain 

intensity were observed; auditory working memory and anxiety; aspects of functionality 

with pain, anxiety and depression, and also between some performance and percepction 

of executive deficts with aspects os functionality, showing that there ir an association 

between lowered performance of executive functions and impairment of functionality in 

the daily lives of the participants. Thus, the study contributed to the accumulation of 

evidence and information on aspects of cognitive functioning in patients with FM. This 

knoledge can enable and referrals to health professionals, especially neuropsychological 

assessment and rehabilitation, and psychotherapuetic follow-up, aiming to promote a 

better quality of life for these individuals.  

 

 

Keywords: Fibromyalgia; Neuropsychology; Assessment; Cognition; Pain.  
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APRESENTAÇÃO  

A síndrome da fibromialgia (FM) é caracterizada por um distúrbio de dor crônica 

generalizada que afeta cerca de 2% da população, tendo sua prevalência de 3,4% em 

mulheres e 0,5% em homens. Apesar da dor ser o sintoma mais incômodo, pacientes 

relatam coocorrência de outras condições, como os déficits cognitivos percebidos, ou 

seja, indivíduos com FM apresentam capacidade cognitiva diminuída, observada em 

testes subjetivos e de desempenho.  O termo ´fibrofog` surge para se referir ao amplo 

espectro de reclamações cognitivas percebidas pelos pacientes, que acabam 

comprometendo suas atividades da vida diária. Disfunções cognitivas incluem 

dificuldades de memória, atenção, confusão mental em relação à orientação espacial e 

atividades, dificuldades em expressar pensamentos e palavras, controle executivo e 

tomada de decisão (Arnold et al., 2008; Bechara, 2005; Damasio, 1994; Glass, Park, 

Minear, & Crofford, 2005; Katz, Heard, Mills, Leavitt, 2004; Wolfe et al., 1995). É 

possível inferir que tais comprometimentos possam causar dificuldades em tarefas de vida 

diária desses pacientes, impactando suas atividades. Por isso, o presente estudo tem a 

finalidade de estudar a relação entre funções executivas e funcionalidade nessa 

população. 

Nesse contexto, a elaboração dessa dissertação tem ampla justificativa. Primeiro, 

é limitado o número de pesquisas que envolvem o estudo do funcionamento cognitivo em 

sujeitos com FM em contexto nacional, e alterações nas funções executivas são altamente 

relatados em estudos internacionais, nesta população (Grisart, Van der Linden & 

Masquelier, 2002; Leavitt & Katz, 2006; Park, Glass, Minear, & Crofford, 2001). É 

importante verificar se estes resultados se mantêm a partir do instrumental específico 

disponível em âmbito nacional. Em segundo lugar, a pesquisa agrega o construto de 
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funcionalidade, na tentativa de identificar se há relações entre as atividades cotidianas e 

aspectos da qualidade de vida com as funções executivas. Neste sentido, apesar de 

pesquisas já terem sido conduzidas com ambos os construtos, poucas os tomaram em uma 

mesma investigação. Em terceiro lugar, as alterações cognitivas relatadas em pacientes 

com FM e, como possível consequência destas, as alterações em sua funcionalidade, 

abrem campo para investigações na área da neuropsicologia, na tentativa de melhor 

caracterizar o perfil neuropsicológico associado à FM e ampliar o conhecimento 

disponível sobre como esses comprometimentos se associam com manifestações típicas 

da doença, como a dor e sintomas psiquiátricos. Por fim, o estudo pode prover 

informações acerca deste quadro clínico, em termos de funcionamento neuropsicológico 

e funcional e, como consequência, ajudar na orientação de tratamentos e intervenções 

psicoterápicas, bem como no desenvolvimento de programas de reabilitação 

neuropsicológica para estes indivíduos, possibilitando maior adequação e adaptação em 

suas rotinas diárias.  

Inicialmente, é apresentado na introdução, uma revisão teórica sobre a FM, 

funções executivas e funcionalidade, bem como o desempenho de funções executivas 

nesses indivíduos e a relação delas com a funcionalidade na vida diária dos mesmos. 

Após, apresentam-se os resultados encontrados e sua discussão, seguidos das 

considerações finais. No encerramento, apresentam-se as referências utilizadas na 

elaboração desta dissertação e anexos.  

Este estudo, ainda que inicial, fornece subsídios para pesquisas futuras e abre 

campo para que se possam ampliar as discussões e informações sobre esta doença e seus 

impactos cognitivos. Tal aprofundamento poderá se dar em estudos interventivos, por 

exemplo, que busquem suplementar as limitações deste trabalho, sendo de interesse desta 

autora dar continuidade a esta pesquisa em um projeto de doutorado.  



 

3 
 

Antes de seguir com a apresentação do trabalho, comentarei brevemente sobre os 

produtos oriundos deste mestrado. O artigo de revisão “Executive functions in 

fibromyalgia: a systematic review” foi produzido com o objetivo de organizar 

informações sobre a investigação do prejuízo de funções executivas em mulheres com 

fibromialgia. Foram identificados um total de 1975 estudos e, após as etapas de seleção, 

em que foram aplicados critérios de elegibilidade, foram incluídos 21 artigos para análise. 

A partir dos resultados, encontramos evidência de comprometimento em controle 

inibitório e atenção, resultado que se manteve mesmo após controle das variáveis de 

ansiedade e depressão. O estudo colabora com um mapeamento da área, identificando 

construtos e instrumentos mais utilizados para avaliação do desempenho de funções 

executivas nesta população, bem como os achados contribuem para direcionar futuras 

pesquisas e a prática clínica no tratamento de pessoas com FM. O artigo foi aceito pela 

revista Psychology & Neuroscience, Qualis A1, e será publicado ainda em 2021.  

A partir deste estudo, foi produzido um resumo intitulado “Avaliação 

neuropsicológica de funções executivas na fibromialgia: Resultados parciais de uma 

revisão sistemática” para o 19º Congresso Internacional e Brasileiro de Neuropsicologia, 

que foi aprovado e apresentado na modalidade poster em 2020. Ao longo da pós-

graduação, também participei da construção do artigo intitulado “O que sabemos sobre 

neurociências? Conceitos e equívocos entre o público geral e educadores”, em parceria 

com membros do Laboratório de Psicologia Cognitiva Básica e Aplicada (LPCOG). O 

artigo se constituiu de um estudo exploratório-descritivo em que participaram 2795 

sujeitos, 1643 educadores (58,8%) e 1152 não educadores, que responderam a um 

questionário on-line sobre conceitos e equívocos em neurociências, com o objetivo de 

investigar o conhecimento do público geral e de uma amostra de educadores brasileiros 

acerca de conceitos e crenças equivocadas sobre neurociências. Os resultados mostraram 
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que tanto o público geral como a subamostra de educadores possuem pouco conhecimento 

sobre o tema e apresentam crenças equivocadas em diversos conceitos, mostrando a 

necessidade de maior aproximação das neurociências com o público geral, especialmente 

com a educação. Em 2021, foi ainda submetido o trabalho “Relação de funções executivas 

e funcionalidade através da Escala de Avaliação de Competências do Paciente: Versão 

Expandida PCRS em mulheres com fibromialgia” para o 20º Congresso Internacional e 

Brasileiro de Neuropsicologia. Os trabalhos desenvolvidos ao longo do mestrado 

trouxeram grande contribuição para meu aprendizado e desenvolvimento enquanto 

pesquisadora, docente e psicóloga clínica, reforçando a importância da Psicologia 

baseada em evidências, que disponibiliza conhecimento útil para os profissionais e 

corrobora com a aplicabilidade da Ciência no campo profissional.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Fibromialgia 

A fibromialgia (FM) é uma doença crônica, caracterizada principalmente por 

dores musculoesqueléticas (Gerwin, 2013). Após a osteoartrite, é a segunda doença mais 

comum vista por reumatologistas (Clauw, 2014). Dentre os sintomas mais frequentes 

encontra-se a dor muscular  generalizada, que influencia severamente na qualidade de 

vida do paciente. Entretanto, os sintomas da FM não se restringem somente à dor, em 

muitos casos incluem um grupo heterogêneo de outras condições, como hiperalgesia e/ou 

alodinia, fadiga física e mental, sono interrompido ou não restaurador, dor de cabeça, 

intestino irritável, distúrbios psiquiátricos, comprometimento cognitivo, dentre outras 

queixas (Schmidt-Wilcke & Clauw, 2011). 

Em 2010, o Colégio Americano de Reumatologistas (ACR) forneceu critérios 

diagnósticos claros, que podem ajudar os médicos a diagnosticar a doença e tratar os 

pacientes adequadamente. Um dos critérios para o dignóstico formal desta doença é a dor 

nos chamados “tender points”. São 18 pontos dolorosos no corpo, 6 deles localizados nos 

trocânteres maiores, nádegas e joelhos (Harvey, 1993). Recentemente, foi adicionado aos 

critérios diagnósticos do ACR, a presença de déficts cognitivos, entretanto este ainda 

permanece como um sintoma que é pouco avaliado na prática clínica (Tesio et al., 2015). 

A FM apresenta dados epidemiológicos variáveis. Em estudos feitos nos EUA e 

na Europa a prevalência encontrada foi de até 5% na população geral, ultrapassando 10% 

dos atendimentos em clínicas reumatológicas. No Brasil, está presente em até 2,5% da 

população geral, predominantemente no sexo feminino, principalmente entre os 30 e 44 

anos (Heymann et al., 2017). 

A etiologia desta síndrome não é completamente compreendida, entretanto, 

entende-se que as interações complexas entre fatores biológicos, genéticos e sócio-
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culturais, bem como distúrbios neuroendócrinos, estresse e transtornos psiquiátricos 

podem ter um papel crucial em explicar seu funcionamento. Por exemplo, McBeth et al., 

(2005) sugeriram que o desenvolvimento da FM poderia se originar de ruptura do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-adrenal. A exposição prolongada a condições estressantes 

podem alterar a função do eixo HPA, com um consequente aumento na produção de fator 

liberador de corticotropina, gerando, assim a percepção potencialmente amplificada da 

dor. Por esta razão, a FM é frequentemente definida como uma síndrome de sensibilização 

central, causada pela maior sensibilidade do sistema nervoso central aos sinais de dor. 

Cabe ainda apontar que altos níveis de estresse e sintomas psiquiátricos podem influenciar 

negativamente a percepção da gravidade da doença, a capacidade funcional e o limiar e 

tolerância para a dor (Van Houdenhove & Luyten, 2007).  

 Kuchinad et al., (2007) encontraram uma relação entre o funcionamento anormal 

do sistema dopaminérgico e alterações nas respostas da dor em pacientes com FM. 

Luerding Weigand, Bogdahn e Schmidt-Wilcke (2008) relacionaram essas alterações a 

problemas cognitivos, afirmando que as alterações na morfologia cerebral e 

funcionamento do sistema dopaminérgico explicam o comprometimento nas funções 

executivas em paciente com fibromialgia. Alguns autores (Kavitz & Katz, 2015; Walitt 

et al., 2016) classificaram os prejuízos cognitivos como “fibrofog” ou “nevoeiro 

cognitivo”, uma condição que reflete comprometimentos cognitivos e comportamentais 

nos indivíduos afetados por esta doença. É comum pacientes com FM relatarem o 

chamado “fibrofog”, evidenciando as dificuldades cognitivas percebidas principalmente 

em atividades da vida diária (Wolfe et al., 2010; Mease, 2005). Bertolucci e Oliveira 

(2013) afirmam que até 80% dos pacientes com FM apresentam declínio em funções 

executivas, como memória de trabalho e atenção. Consequentemente, torna-se importante 

estudar a relação entre fibromialgia e neuropsicologia, com o intuito de verificar o 
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desempenho dos processos cognitivos, especialmente o funcionamento executivo, em 

portadores da síndrome.   

 

1.2. Funções Executivas  

Para a realização bem sucedida de diversas tarefas do cotidiano, o sujeito deve 

estar apto a definir um objetivo, traçar um plano de metas que possibilite a execução dos 

passos planejados, podendo avaliar e corrigir estratégias, quando necessário, para 

conseguir alcançar o objetivo proposto inicialmente. Para isso, deverá conseguir focar sua 

atenção nos passos necessários à realização da tarefa, bem como armazenar 

temporariamente em sua memória as informações necessárias para execução de tal tarefa. 

Em indivíduos com algum comprometimento neurológico, tarefas do cotidiano podem se 

tornar verdadeiros desafios, devido a falhas nas funções executivas (Fuentes, Malloy-

Diniz, de Camargo & Cosenza, 2014). 

A avaliação neuropsicológica das funções executivas (FE) tem sido objeto de 

grande interesse dos pesquisadores. Esta afirmação é evidenciada por um crescente 

número de publicações de livros e artigos sobre a temática (Hamdam & Pereira, 2009). 

Funções executivas se referem a um conjunto de habilidades responsáveis pelo controle 

top-down do comportamento (Dias & Seabra, 2013). Elas correspondem a um conjunto 

de habilidades de controle cognitivo utilizadas na realização de grande parte das 

atividades nos âmbitos laboral, acadêmico e interpessoal, sendo fundamentais ao 

funcionamento adaptativo do ser humano (Branco, Ponsoni & Cotrena, 2016). De forma 

conjunta, esses processos cognitivos agrupados sob o termo 'funções executivas' 

permitem a um indivíduo iniciar, planejar, sequenciar e monitorar seus comportamentos 

e cognições (Gazzaniga et al., 2006).  

Segundo Barkley (2001), o desenvolvimento das funções executivas é um marco 

adaptativo na espécie humana sendo relacionado a alguns comportamentos característicos 
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de nossa natureza, como altruísmo recíproco, formação de coalizões, capacidade de imitar 

e aprender através da observação do comportamento alheio, criação, adaptação e uso de 

ferramentas, habilidades de comunicação e capacidade de lidar em grupos. O 

desenvolvimento das funções executivas é crucial para a adaptação social, ocupacional e 

saúde mental dos seres humanos.    

São diversos os modelos teóricos que tentam definir as funções executivas. Um 

modelo proposto pelo estudo de Miyake et al., (2000) considera que as funções executivas 

se constituem de três habilidades principais: updating (atualização da informação na 

memória de trabalho), inibição e shifting (comutação, compreendido por alguns autores 

como equivalente ao conceito de flexibilidade cognitiva) que atuam como base para o 

desempenho de funções executivas mais complexas – solução de problemas, tomada de 

decisão, racíocinio e planejamento. Esse modelo foi utilizado na proposta de Diamond 

(2013), que compreende as funções executivas como um conjunto de processos 

relativamente independentes, que interagem entre si em estruturas hierárquicas ou 

paralelas. O modelo de Diamond compreende três habilidades nucleares das funções 

executivas: 

A inibição ou controle inibitório é uma habilidade que permite ao indivíduo 

controlar comportamentos inapropriados, dessa forma o indivíduo se torna capaz de inibir 

impulsos, comportamentos inadequados e respostas automáticas ou prepotentes, 

conseguindo, assim pensar antes de emitir uma resposta. A inibição está também 

envolvida nos processos de atenção, tornando-se relevante em inúmeras tarefas e 

situações do cotidiano. Os processos inibitórios também contribuem para a atuação eficaz 

de outros processos executivos mais complexos, como a reconstituição, envolvendo 

fluência (verbal e não verbal), criatividade, ensaios mentais, análise e síntese 

comportamental (Baddeley, 2000; Barkley, 2001, Diamond, 2013; Fuentes et al., 2014). 
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A memória de trabalho corresponde à manutenção de uma informação em mente 

por um tempo limitado e à habilidade de manipular mentalmente essa informação, seja 

atualizando os dados necessários a uma atividade, seja utilizando-os na realização da 

tarefa. Essa habilidade se constitui como um sistema temporário de armazenamento de 

informações que permite ao indivíduo relacionar ideias, integrar informações presentes 

com outras armazenadas na memória de longo prazo e lembrar sequências ou ordens de 

acontecimentos. Ela se torna fundamental para a organização e o planejamento de 

comportamentos complexos, pois se relaciona com a memória sequencial e projeção de 

ações futuras (Baddeley, 2000; Barkley, 2001; Diamond, 2013). 

A flexibilidade cognitiva, consiste na capacidade de mudar o curso de ações e 

pensamentos de acordo com as exigências do ambiente, permitindo ao indivíduo adaptar-

se às demandas do ambiente e adequar seu comportamento a novas regras. Envolve a 

habilidade de mudar o foco de atenção e de perspectiva e tem sido relacionada aos 

processos de criatividade. Assim, a flexibilidade possibilita que o indivíduo aborde um 

problema a partir de uma perspectiva diferente e possa gerar soluções alternativas, sem 

manter-se preso a padrões pré-estabelecidos de comportamento (Baddeley, 2000; 

Barkley, 2001; Diamond, 2013). A partir dessas três funções executivas, consideradas 

básicas ou nucleares, habilidades consideradas complexas podem emergir, como 

resolução de problemas ou planejamento (Diamond, 2013).  

Na área da neuropsicologia, uma habilidade executiva complexa repetidamente 

considerada é a de fluência e, entre elas, a fluência verbal. A fluência é a capacidade de 

emitir comportamentos verbais ou não-verbais, em sequência obedecendo regras pré-

estabelecidas, implícictas ou não implícitas (Fuentes et al., 2014). Tarefas clássicas de 

fluência verbal envolvem processos como memória de trabalho auditiva, flexibilidade e 
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inibição (Dias & Seabra, 2014), além de implicar habilidades de linguagem e memória, 

como vocabulário e memória semântica. 

As funções executivas são um conjuntos de habilidades cruciais para a adaptação 

do indivíduo às tarefas do cotidiano, pois é através do desempenho saudável delas que o 

sujeito pode viver de forma saudável em seu convívio social. Serão considerados neste 

estudo os seguintes processos executivos: inibição, memória de trabalho, flexibilidade e 

fluência.  

 

1.3.  Funcionalidade  

O modelo de funcionalidade e incapacidade apresentado pela OMS adota uma 

abordagem biopsicossocial, refletindo a interação entre as várias dimensões da saúde 

(biológica, individual e social). Nesse sentido, uma função ou incapacidade em um 

domínio representa uma interação entre uma condição de saúde, seja doença, trauma ou 

lesão e os fatores do contexto, sejam eles fatores ambientais e/ou pessoais (Sampaio & 

Luz, 2009).  

Tal modelo é apresentado na Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde, conhecida como CIF (OMS, 2004), que tem como objetivo geral 

proporcionar uma linguagem unificada e padronizada como um sistema de descrição da 

saúde e de estados relacionados à saúde. Ela define os componentes da saúde e alguns 

componentes do bem-estar relacionados a esta (tais como educação e trabalho). Os 

domínios são descritos com base na perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade 

em duas listas básicas: (1) Funções e Estruturas do Corpo, e (2) Atividades e Participação. 

Como uma classificação, a CIF agrupa sistematicamente o que uma pessoa com uma 

doença ou transtorno faz ou pode fazer. Sob sua perspectiva, funcionalidade é um termo 

que abrange todas as funções do corpo, atividades e participação; de maneira similar, 

incapacidade é um termo que abrange incapacidades, limitação de atividades ou restrição 
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na participação. A CIF também relaciona os fatores ambientais que interagem com todos 

estes construtos. Neste sentido, ela permite ao usuário registrar perfis úteis da 

funcionalidade, incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios.  

 A conquista dos marcos típicos da vida adulta, como manter um emprego, criar 

uma família ou manter um lar, depende fortemente do desempenho nas atividades da vida 

diária. As habilidades para interagir adequadamente com os outros (funcionamento 

social), para lidar com problemas e questões no trabalho (funcionamento profissional) e 

realizar atividades como pagar contas ou andar de ônibus (funcionamento na 

comunidade) constituem três dos principais domínios do que é conhecido como 

funcionamento diário (Leung, Bowie & Harvey, 2008).  

Nos últimos anos, um número crescente de estudos tem se concentrado na 

capacidade funcional de indivíduos acometidos por diferentes quadros diagnósticos e um 

exemplo são as investigações com esquizofrenia (Bowie et al., 2006; Bowie et al., 2008; 

Vesterager et al., 2012), uma vez que tais investigações podem servir de base para ampliar 

a compreensão do construto e sua consideração em outras condições médicas. No caso da 

FM, suas manifestações, como a dor crônica, fadiga, sono não-restaurador, o 

comprometimento cognitivo e alterações de humor e redução do nível de atividade 

associados ao quadro podem levar a prejuízos na capacidade funcional desses indivíduos 

(Homann, Goes, Timossi & Leite, 2011) em seus diversos ambientes e atividades, 

podendo comprometer sua habilidade para o trabalho e para a execução das atividades 

funcionais cotidianas, acarretando um impacto negativo na qualidade de vida dessas 

pessoas. 

Segundo Homann et al., (2012) pacientes com FM apresentam funcionalidade 

reduzida, maior percepção de estresse e maior intensidade dos sintomas depressivos que 

indivíduos saudáveis. Nessa população, os sintomas depressivos parecem estar 
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diretamente relacionados ao comprometimento da qualidade de vida, pois aumentam a 

sensação de dor e a percepção da incapacidade funcional. Neste estudo, também foi 

verificado que um maior comprometimento para a realização das tarefas cotidianas foi 

observado nos participantes com FM, tendo eles apresentado condição de dificuldade 

moderada a incapacidade grave. Observou-se ainda que, entre as pacientes, quanto maior 

a intensidade dolorosa relatada, maior a dificuldade para o desempenho das atividades da 

vida diária. Homann et al., (2012) mencionam a complexidade da relação entre estresse, 

depressão e funcionalidade, enquanto fatores que podem interferir na qualidade de vida 

de pessoas com FM.  

Pacientes com FM apresentam níveis mais altos de dor, o que acarreta limitações 

funcionais e físicas, menor flexibilidade, fadiga muscular e menor capacidade para 

realizar atividades de vida diária (Martins, Polvero, Rocha, Foss & Santos Junior, 2011; 

Salvador, Silva & Zirbes, 2005). No estudo de Lorena et al., (2016) verificou-se, através 

do Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ), um instrumento classicamente 

utilizado para avaliar funcionalidade na FM, que as participantes com FM apresentaram 

impacto negativo na qualidade de vida, com redução da capacidade funcional, aumento 

da dor e piora do estado geral de saúde. Fadiga muscular e dor musculoesquelética são 

sintomas frequentemente relatados pelas pacientes, sendo eles a causa da piora no quadro 

sintomático e da capacidade de trabalho, observadas no estudo.  

Uma avaliação abrangente dos principais sintomas da doença e a avaliação do 

impacto nos aspectos multidimensionais da funcionalidade devem ser uma parte 

importante no processo de atendimento à pacientes com FM, e seus relatos desempenham 

um papel significativo na avaliação dos sintomas e qualidade de vida (Salaffi et al., 2009). 

A utilização de questionários de avaliação da qualidade de vida tem sido reconhecida 

como uma importante área do conhecimento científico no campo da saúde, visto que 
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permite uma avaliação de sintomas tais como dor, ansiedade e depressão. Atualmente, a 

versão revisada do Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ) é a ferramenta mais 

recomendada para avaliar a funcionalidade e saúde dos pacientes (Marques et al., 2006). 

O FIQ avalia seis domínios (dor, sensibilidade, fadiga, rigidez, função multidimensional 

e sono) identificados como dimensões principais pelas Medidas de Resultados em 

Ensaios Clínicos em Reumatologia (Choy et al., 2009). A versão brasileira do FIQ tem 

sido amplamente utilizada em contextos clínicos e de pesquisa para medir a capacidade 

funcional e o estado de saúde de pacientes com FM. (Marques et al., 2006). 

 

1.4.  Funções Executivas e Funcionalidade na Fibromialgia 

Em análise de literatura, os sintomas que causam grande prejuízo, além de dor 

fadiga e sono não restaurador, são as disfunções cognitivas, em especial as de funções 

executivas, que abarcam vários domínios como controle inibitório, processos atencionais, 

flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, formulação de metas e planejamento 

(Correa, Miró, Martínez, Sánchez, & Lupiáñez, 2011; Cuevas-Toro et al., 2014; Gelonch, 

Garolera, Rosselló, & Pifarré, 2013; Leavitt & Katz, 2009). Outros estudos confirmaram 

dificuldades cognitivas em vários domínios executivos, incluindo controle inibitório 

(Walitt, Roebuck-Spencer, Bleiberg, Foster & Westein, 2008) e memória de trabalho 

(Coppieters et al., 2015), para além de velocidade de processamento (Reyes del Paso, 

Montoro & Duschek, 2015). Estudos que examinaram as dificuldades cognitivas em 

pessoas com FM têm mostrado que os aspectos atencionais ficam comprometidos devido 

às sensações da dor, ou seja a dor parece ser um obstáculo para a eficiência dos processos 

cognitivos (Cánovas et al., 2009; Correa et al., 2011; Glass et al., 2011). 

 Os resultados de estudos realizados pelos autores Leavitt e Kratz (2006) 

mostraram que pacientes com FM apresentaram déficits seletivos na memória episódica 
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e em memória de trabalho, relacionados à interferência de uma fonte de distração, o que 

fez com que a maioria dos pacientes com FM apresentassem dificuldade em reter e 

manipular novas informações. Ainda sobre a memória de trabalho, alguns estudos 

identificaram prejuízos maiores nos pacientes com fibromialgia em relação ao grupo-

controle no uso de tarefas auditivas e informações verbais (Canovas et al., 2009; 

Coppieters et al., 2015; Kim, et al., 2012; Walteros et al., 2011). Além disso, Park e 

colaboradores (2001) observaram déficits de memória de trabalho e de fluência verbal em 

pacientes com FM. Outros estudos (Canovas et al., 2009; Cherry et al., 2014; Di Tella et 

al., 2015; Suhr et al., 2003) avaliaram o controle inibitório, envolvendo a prevenção de 

respostas inadequadas (inibição de resposta) e a capacidade de ignorar estímulos 

irrelevantes para a meta (atenção seletiva), e observaram maior dificuldade em controle 

inibitório nas participantes com FM, comparados ao grupo-controle. Ainda, outros 

estudos (Sherry et al., 2014; Di Tella et al., 2015; Verdejo-Garcia et al., 2009) também 

observaram prejuízos significativos em flexibilidade cognitiva dos pacientes com 

fibromialgia em relação aos controles saudáveis.   

 No estudo de Tesio et al., (2015), além dos testes de desempenho para avaliação 

de memória e FE, incluindo memória de trabalho, inibição, planejamento, flexibilidade, 

e fluência verbal, foi também utilizada uma escala de autoavaliação de prejuízo cognitivo. 

Além de prejuízo em memória de trabalho e episódica e em flexibilidade, as pontuações 

na escala de autopercepção de prejuízo cognitivo indicaram relato de pior desempenho 

nas pacientes em relação ao grupo controle em todas as habilidades cognitivas 

investigadas, incluindo concentração. Também obtiveram pior desempenho na escala de 

percepção de disfunções cognitivas respondida pelos familiares, indicando que outras 

pessoas também percebem os prejuízos. Resultados do estudo de Williams et al., (2011) 
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também convergem para maior número de dificuldades cognitivas percebidas, com 

maiores déficits autorrelatados em memória verbal, atenção e linguagem, no grupo FM.   

 Desta forma, vários estudos demonstraram algum grau de comprometimento 

cognitivo em indivíduos com FM, e isso parece ocorrer especialmente naqueles que têm 

comorbidades, como ansiedade e depressão (Cherry, Weiss, Barakat, Rutledge, & Jones, 

2009; Rodríguez-Andreu et al., 2009), e em associação com dor (Moore, Keogh & 

Eccleston, 2012). Executar uma tarefa cognitiva com dor consome recursos atencionais 

que não podem ser usados para processar outras informações (Miró et al., 2014). A melhor 

compreensão do impacto da condição da dor nas dificuldades cognitivas pode ajudar a 

fornecer uma visão mais abrangente do “fibrofog” e seu impacto na vida diária e na saúde 

dos portadores da síndrome.  

 Um exemplo da associação com dor pode ser observado no estudo de Verdejo-

Garcıa et al., (2009), em que foram avaliadas mulheres com FM e controles saudáveis em 

tarefas de flexibilidade cognitiva, tomada de decisão e dor. Participantes com FM 

mostraram pior desempenho em alguns dos índices do teste de flexibilidade, bem como 

maior intensidade da dor associou-se a pior desempenho em índices das medidas de 

flexibilidade e tomada de decisão. Também Heredia-Torres et al., (2016) identificaram, 

além de pior desempenho das participantes com FM nos índices de memória e velocidade 

de processamento mais lentificada, relações significativas entre atenção e dor, indicando 

que quando maior a intensidade da dor, mais comprometimentos atencionais foram 

observados. Por sua vez, Veldhuijzen et al., (2012) encontraram relações significativas 

entre dor e as medidas de inibição, sugerindo que dores mais intensas estariam 

relacionadas a maiores tempos de resposta. A hipótese de Glass et al., (2011) é de que o 

consumo constante de recursos neurais para a percepção da dor pode prejudicar a ativação 

de sistemas inibitórios na FM, o que explicaria os prejuízos atencionais desses pacientes.  
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 Diversos estudos tem mostrado que pacientes com FM apresentam níveis mais 

elevados de depressão e ansiedade (Gelonch et al., 2016; Tesio et al., 2015; Veldhuijzen, 

Sondaal & Oosterman, 2012) e a associação dos déficits executivos com sintomas de 

ansiedade e depressão também tem sido relatada (Cherry et al., 2009; Rodríguez-Andreu 

et al., 2009).  Por exemplo, no estudo de Gelonch et al., (2016), os pacientes com FM 

obtiveram pontuações mais altas que o grupo controle nas escalas de humor de ansiedade 

e depressão, e tiveram também pior desempenho em instrumentos objetivos e de 

autorrelato de FE, o que sugere que transtornos de humor podem estar relacionados ao 

pior desempenho cognitivo nesse grupo. Nesse mesmo estudo, as pacientes mantiveram 

maior disfunção na escala de FE, bem como pior desempenho em controle inibitório, 

mesmo após controle de efeitos de ansiedade e depressão. Os prejuízos executivos, 

especificamente inibição, com tempos de reação maiores na condição de interferência, 

também se mantiveram após controle de sintomas de ansiedade e depressão no estudo de 

Veldhuijzen et al., (2012). Por outro lado, no estudo de Pidal-Miranda et al., (2018) foi 

observado que as pacientes apresentaram prejuízo em medida de memória de trabalho 

visoespacial que, no entanto, foi explicado pelos maiores níveis de depressão, dor e 

fadiga, relatados pelas pacientes. 

 Em revisão sistemática realizada (Mendonça, Silva, Busatto & Dias, 2021) os 

principais achados evidenciaram que há comprometimento em controle inibitório e 

atenção, sendo estes os construtos mais investigados nos estudos, prejuízos que se 

mantém mesmo após controle de variáveis de humor, como ansiedade e depressão. Há 

evidência de déficit em memória de trabalho, porém é menos consistente, visto que não 

se mantém após controle de variáveis. Houve poucos estudos que investigaram déficits 

em flexibilidade cognitiva, alguns deles evidenciaram déficits, porém apenas um fez 

controle de variáveis. Os autores não encontraram evidência consistente de 
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comprometimento em outros construtos de FE, como fluência verbal, tomada de decisão 

e planejamento. Um aspecto identificado pelos autores é que alguns estudos fazem uso 

de controle de variáveis como dor, ansiedade e depressão, porém muitos não utilizam 

qualquer controle, o que pode ajudar a entender a falta de consistência em relação a alguns 

achados. Considerar o controle dessas variáveis é relevante não apenas para maior clareza 

acerca dos déficits cognitivos específicos à FM como também para entender a relação 

desses déficits com aspectos de sua funcionalidade. 

 A FM tem um enorme impacto na qualidade de vida e saúde dos pacientes que 

apresentam limitações nas atividades diárias como caminhar, elevar e transportar objetos, 

que são aspectos de sua funcionalidade para atividades diárias (Gormsen, Rosenberg, 

Bach & Jensen, 2009). O desempenho físico e a funcionalidade são diminuídos em 

pessoas com FM, e torna-se semelhante ao de pessoas idosas. Jones et al., (2008) 

observaram que mulheres com a síndrome relataram dificuldades em realizar tarefas 

diárias de forma independente, reduzindo a qualidade de vida e aumentando o risco de 

quedas e deficiências (Jones, Rutledge & Aquino, 2010).  

O estudo de Salaffi et al. (2016) utilizou o FIQ e mostrou que os itens com maior 

pontuação, ou seja, com maior impacto na doença, foram os seguintes: qualidade do sono, 

fadiga/energia, dor, rigidez, sensibilidade, problemas de equilíbrio; os itens com 

pontuação mais baixa, denotando menores prejuízos, incluíram atividades como 

pentear/escovar os cabelos, preparar uma refeição caseira, caminhar continuadamente por 

20 minutos, fazer compras de mantimentos e trocar lençóis. A pesquisa de Salaffi et al., 

(2016) foi realizada com homens e mulheres e mostrou que o impacto da doença em 

domínios funcionais como cuidados pessoais e atividades da vida diária foi maior nas 

mulheres.    
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Miró et al., (2014) destacou em seu estudo que mulheres com FM apresentam 

maior dificuldade em velocidade de processamento, associada à ansiedade, depressão e 

pior funcionalidade, avaliada por meio do FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) que 

verifica aspectos de capacidade funcional para atividades da vida diária, como frequência 

no trabalho, dor, fadiga, cansaço matinal, rigidez muscular, ansiedade e depressão. Houve 

relações significativas entre funcionalidade e tempo de resposta nas tarefas que avaliam 

as redes atencionais (alerta, orientação e controle executivo), demonstrando que os 

parâmetros de atenção foram associados com prejuízo no funcionamento diário das 

participantes com FM.  

Tesio et al., (2015) avaliou o prejuízo em funções executivas nessa população e 

também funcionalidade, medida através do FIQ, encontrando relações significativas entre 

a gravidade da FM com flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, ou seja, quando 

pior a funcionalidade, menor flexibilidade cognitiva e maior tempo de reação em memória 

de trabalho. Utilizou-se também nesse estudo uma medida de autorrelato de disfunções 

cognitivas, a FACT-Cog, que avalia habilidades de raciocínio mental, concentração, 

fluência verbal, memória verbal e não verbal e interferência funcional. Além dos 

pacientes, outras pessoas notaram déficits e impacto na qualidade de vida; houve relações 

importantes entre o FIQ e alguns índices do FACT-Cog como concentração, interferência 

funcional e qualidade de vida, denotando que pacientes com FM que relataram 

dificuldades mais graves apresentaram também comprometimento de atenção e maior 

impacto negativo dos déficits cognitivos na qualidade de vida. Também houve relações 

entre o índice ´outras pessoas notaram déficits´, que mede o quão grave, na opinião dos 

pacientes, os déficits cognitivos são percebidos por outras pessoas, e intensidade da dor, 

ou seja, quanto maior a gravidade da dor, maior a gravidade do déficit cognitivo 

percebido. 
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Heredia-Torres et al., (2016) avaliaram também alguns aspectos do impacto da 

FM e funcionalidade através do FIQ e do FIM (Functional Independence Measure), 

desenvolvida para medir o nível de independência funcional nas atividades da vida diária. 

Os resultados revelaram associações entre erros nas tarefas de memória e maiores tempos 

de reação com atividade da vida diária, ou seja, quanto mais erros, maior impacto nas 

atividades da vida diária, influenciando negativamente na qualidade de vida. Observou-

se também que o desempenho das funções executivas é influenciado pela cronicidade dos 

sintomas e da intensidade da dor, que afeta os resultados nos testes de atenção e atrasos 

de resposta. Há uma velocidade de processamento reduzida nessa população, afetada 

principalmente pela dor, e que reflete num nível de funcionalidade mais pobre durante as 

atividades da vida diária. 

Apesar das evidências revisadas, maiores estudos são necessários para 

determinar quais aspectos neurocognitivos estão em prejuízo na FM, e como eles se 

relacionam com o chamado “fibrofog”, podendo assim, ajudar profissionais a 

proporcionar uma vida melhor àqueles que vivem com essa condição desafiadora (Bell et 

al., 2018). Sobretudo, a relação entre FE e funcionalidade precisa ser melhor explorada, 

considerando-se variáveis de interferênia e a relação entre elas, como é o caso da dor, 

ansiedade e depressão. Neste sentido, este estudo torna-se importante, pois objetiva 

investigar o funcionamento executivo e a funcionalidade em mulheres com fibromialgia, 

no intuito de verificar os possíveis comprometimentos cognitivos que estes indivíduos 

possam apresentar e de que forma afetam sua rotina e atividades diárias. Tal 

conhecimento poderá colaborar ao entendimento dos comprometimentos cognitivos e 

funcionais desses pacientes e suas associações, possibilitando, assim, delineamento de 

intervenções, encaminhamentos a profissionais da saúde, reabilitação neuropsicológica e 
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acompanhamento psicoterápico, no intuito de promover maior qualidade de vida paras 

estes sujeitos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Investigar as funções executivas e a funcionalidade em mulheres com 

fibromialgia. 

2.2. Objetivos específicos 

Comparar o desempenho de funções executivas em mulheres com diagnóstico de 

fibromialgia à média de desempenho de um grupo de referência; 

Verificar a correlação de ansiedade, depressão e dor com funções executivas e 

funcionalidade em mulheres com diagnóstico de fibromialgia;  

Investigar a relação entre funções executivas e funcionalidade em mulheres com 

fibromialgia;  

Investigar a relação entre funções executivas e funcionalidade nas participantes 

com fibromialgia, após controle das medidas de ansiedade, depressão e dor. 
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3. MÉTODO 

 

3.1.Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo correlacional, de natureza transversal, com abordagem 

quantitativa, em uma amostra de 18 indivíduos, não-aleatorizada. 

 

3.2. Descrição dos participantes 

 

Inicialmente, participaram desse estudo 18 participantes do sexo feminino – não 

houve cálculo amostral – sendo 4 do Estado de Santa Catarina e 14 do Amazonas. As 

participantes foram recrutadas através de divulgação da pesquisa e convite para 

participação (APÊNDICE 1) em canais de acesso ao público alvo, virtuais (como 

postagens em grupos abertos de redes sociais) e físicos (como cartazes em clínica de 

reumatologia e centros de saúde).  Os critérios de inclusão foram: sexo feminino, faixa 

etária entre 30 e 59 anos e com diagnóstico de FM.  Os critérios de exclusão foram: 

indivíduos que apresentassem lesão ou doenças degenerativas que pudessem justificar 

algum grau de comprometimento cognitivo, conforme pode ser verificado a partir de 

triagem inicial do Questionário de Identificação do paciente/participante durante primeira 

sessão de avaliação realizada. De acordo com esses critérios, uma participante foi 

eliminada devido ter relatado um AVC sofrido há aproximadamente 2 anos.  

A amostra final se constituiu de 17 participantes do sexo feminino, com idade 

entre 30 e 59 anos (M= 43,59; DP= 8,78). O QI estimado, avaliado pela Escala Wechsler 

Abreviada de Inteligência (WASI), da amostra geral foi de M= 90,53 e DP= 11,98. A 

classificação socioeconômica foi verificada a partir da escala ABEP, em que 88,2% das 

participantes concentravam-se entre as classificações A a B2 de nível socioeconômico. É 

importante salientar que a amostra se constituiu de participantes com alto nível 

socioeconômico e de escolaridade. A Tabela 1 sumaria as características dos 

participantes.  
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Tabela 1. 

Caracterização da amostra 

 N M DP   Freq % 

Idade 17 43,59 8,78 
 Sofrimento 

mental 

17 100 

WASI 17 90,53 11,98     

  Ansiedade Freq % 

Escolaridade Freq %   Grave 7 41,2 

Fund. Completo 1 5,9   Leve 4 23,5 

Médio completo 1 5,9   Moderada 6 35,3 

Superior completo 15 88,2      

     Depressão Freq % 

Classificação QI Freq %   Grave 4 23,5 

Extremamente baixo 1 5,9   Leve 6 35,3 

Médio 10 58,8   Mínimo 2 11,8 

Médio inferior 5 29,4   Moderado 5 29,4 

Superior 1 5,9      

 

 

   

3.3 Instrumentos 

Encontram-se descritos a seguir, os instrumentos que foram utilizados para coleta 

de dados desta pesquisa: 

Questionário de Identificação do paciente/participante QIP (ANEXO 1): É um 

questionário que envolve dados gerais e informações pessoais do participante. Foi 

utilizado para a caracterização da amostra e para verificação dos critérios de exclusão. 

Seu tempo de aplicação dura em média 5 minutos.  

Questionário Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2018): É 

um questionário socioeconômico e padronizado de autoaplicação que verifica a realidade 

social em que o participante está inserido. São verificados aspectos como bens materiais 

(quais/ quantidade), água (poço/rede geral de distribuição), estado da rua e bairro onde 

reside e grau de instrução. É padronizado e segue o critério de classificação econômica 

Brasil. Preenchimento em tempo estimado de 5 minutos. 
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Escala de Avaliação de Competências do Paciente: Versão Expandida PCRS 

(Zimmermann et al., 2017): Este instrumento permite a avaliação da funcionalidade 

cognitiva com ênfase nas funções executivas, memória episódica e atenção concentrada 

em pacientes adultos com lesões cerebrais ou disfunções cognitivas variadas, permitindo 

também verificar indícios do funcionamento da autoconsciência das dificuldades 

cognitivas, quando a escala é aplicada também em informantes (familiares ou cuidadores) 

que respondem sobre a funcionalidade cognitiva dos pacientes em questão. O participante 

é solicitado a responder um protocolo com 30 perguntas relacionadas às dificuldades em 

realizar as atividades diárias. A pontuação varia em 1 ponto (não consegue), 2 pontos 

(muito difícil), 3 pontos (faz com alguma dificuldade), 4 pontos (razoavelmente fácil) e 

5 pontos (faz com facilidade). Ao final, é feito o levantamento dos escores brutos, sendo 

a maior pontuação correspondente a um melhor funcionamento. A PCRS é um 

questionário amplamente utilizado para avaliar o paradigma da autoconsciência do 

comprometimento em pacientes com lesões cerebrais, justamente por conseguir avaliar e 

mensurar essas dificuldades a partir da visão do paciente e do familiar, com evidências 

de validade em Zimmermann et al., (2017) Aplicação em tempo estimado de 15 minutos. 

Inventário Breve de Dor (BVS) ou Brief Pain Inventory (BPI) (ANEXO 2) 

(Ferreira, Teixeira, Mendonza & Cleeland, 2010). É um instrumento multidimensional, 

com 9 itens, que verifica quais pontos do corpo o paciente sente dor, faz uso de uma escala 

de 0-10 para graduar intensidade da dor nas últimas 24 horas até o momento presente, 

verifica quais medicações e tratamentos o participante faz para regulação da dor e verifica 

a interferência e intensidade da dor nos seguintes itens – atividade geral, humor, 

habilidade de caminhar, trabalho, relacionamento com outras pessoas, sono, habilidade 

para apreciar a vida. O BPI é amplamente utilizado na avaliação clínica de pacientes com 
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doença muscular, e possui evidência de validade em Toledo e Sobreira (2008). Aplicação 

em tempo estimado de 10 minutos.  

Fibromyalgia Impact Questionnaire FIQ (ANEXO 3) (Marques et al., 2006): 

Este questionário autoaplicável, envolve questões relacionadas à capacidade funcional, 

situação profissional, distúrbios psicológicos e sintomas físicos associados à FM. É 

composto por 10 itens, o primeiro item contém 10 questões (“a” até “j”) relacionadas com 

a capacidade para realização de atividades - cada questão é avaliada em uma escala tipo 

Likert de quatro pontos. Nos itens 2 e 3, pede-se ao paciente para marcar o número de 

dias que se sentia bem e o número de dias que eram incapazes de trabalho (incluindo 

trabalho doméstico) por causa de sintomas relacionados à fibromialgia. Os itens 4 a 10 

são linhas horizontais de 10 cm de comprimento (Escala Visual Analógica), em que o 

paciente mensura a dificuldade para trabalho, dor, fadiga, cansaço matinal, rigidez (este 

item não foi utilizado neste estudo), ansiedade e depressão. Quanto maior o escore, maior 

é o impacto da fibromialgia na qualidade de vida. É um instrumento amplamente utilizado 

na população com FM para investigar capacidade funcional, adaptado para contexto 

brasileiro com fidedignidade entre avaliadores e teste-reteste e evidências de validade de 

conteúdo em Marques et al., (2006). Aplicação em tempo estimado de 10 minutos. 

Self-Reporting Questionnaire SRQ-20 - Versão brasileira (Santos, Araújo, 

Pinho & Silva, 2011): É a versão do instrumento SRQ-30 para rastreamento de 

transtornos mentais não-psicóticos. É composto por 20 itens, cujas respostas são do tipo 

sim/não. Cada resposta afirmativa pontua com o valor 1 para compor o escore final por 

meio do somatório destes valores. Os escores obtidos estão relacionados com a 

probabilidade de presença de transtorno não-psicótico, variando de 0 (nenhuma 

probabilidade) a 20 (extrema probabilidade), sendo que o SRQ-20 apresentou como ponto 

de corte ideal ≥ 7. O SRQ é recomendado pela OMS para estudos comunitários e em 
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atenção básica à saúde, principalmente nos países em desenvolvimento, por ser um 

instrumento de baixo custo e fácil aplicação, que vem sendo amplamente utilizado em 

vários países de culturas diferentes para rastreamento de transtornos não-psicóticos, com 

evidências de validade em Gonçalves, Stein e Kapczinski (2008). Aplicação em tempo 

estimado de 10 minutos. 

Inventário de Depressão de Beck – segunda edição BDI-II (Beck, Steer & 

Brown, 2017: É um instrumento de autoaplicação composto por 21 itens, cujo objetivo é 

medir a intensidade da depressão cobrindo o período de tempo de uma semana, incluindo 

o dia da aplicação. A folha de aplicação contém 21 grupos de afirmações relacionados a 

sintomas da depressão. O examinando assinala em cada grupo a afirmação mais adequada 

ao modo como ele se sente. A pontuação pode variar de 0 a 63 pontos, sendo 0 a 13 

considerada intensidade mínima, 14 a 19 intensidade leve, 20 a 28 intensidade moderada 

e 29 a 63 intensidade grave. Esse instrumento é amplamente utilizado para avaliar 

sintomas de depressão listados como critérios para transtornos depressivos no DSM-V 

com evidências de validade publicados em Gorenstein, Wang, Argimon e Werlang 

(2017). Tempo de aplicação de 5 a 10 minutos. 

Escala de Ansiedade de Hamilton HAM-A (Hamilton, 1959): Essa escala é um 

dos questionários psicológicos mais utilizados para avaliar o grau de ansiedade de uma 

pessoa. É uma escala de autoaplicação em escala Likert de 5 pontos e compreende 14 

itens (sintomas) distribuídos em dois grupos, sendo o primeiro grupo, com 7 itens, 

relacionados à sintomas de humor ansioso e o segundo grupo, também com 7 itens, 

relacionado a sintomas físicos de ansiedade – o que possibilita obter escores parciais, ou 

seja, separadamente para cada grupo de itens. O escore total é obtido pela soma dos 

valores (graus) atribuídos em todos os 14 itens da escala, cujo resultado varia de 0 a 56, 

onde <17 indica ansiedade leve, 18-24 ansiedade moderada, 25-30 ansiedade grave e 
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superior a 30 ansiedade severa (incapacitante). HAM-A é uma medida amplamente 

utilizada na rotina clínica para avaliação de pacientes com transtorno de ansiedade, com 

evidências de validade em Buller e Hauser (1988). Aplicação de tempo estimado em 10 

minutos.  

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência WASI (Wechsler, 2018): A WASI é 

um instrumento breve de avaliação da inteligência, que fornece informações sobre o QI 

Total, de Execução e Verbal a partir de quatro ou dois subtestes. Nesta pesquisa, para 

estimação global da Inteligência foram usados dois subtestes. O subteste vocabulário 

avalia conhecimento verbal, ele possui quatro itens apresentados em forma de figuras e 

38 itens representados por palavras. É solicitado ao participante que ele diga qual o 

significado de cada estímulo apresentado. As pontuações variam de 0 a 2, dependendo do 

quão elaborada e completa é a resposta do indivíduo, os escores percentis e de QI são 

verificados nas tabelas normativas para cada fixa etária. O subteste Raciocínio Matricial 

avalia raciocínio espacial e não verbal. Há 35 itens e uma parte de cada figura (item) está 

faltando, e o participante deverá completá-la dizendo qual das cinco opções de respostas 

é a correta. As pontuações são 0 para respostas erradas ou 1 para as repostas certas. Os 

dois subtestes são utilizados para derivar informação do QI total e as classificações variam 

de muito superior (QI acima de 130) a extremamente baixo (abaixo de 69). As escalas 

Wechsler são consideradas padrão-ouro na avaliação da eficiência intelectual em 

contextos clínicos e de pesquisa, com evidência de validade publicados em Wechsler 

(2018). Para os dois subtestes, o tempo aproximado de aplicação é de 20 minutos. 

Inventário de Dificuldades em Funções Executivas, Regulação e Aversão ao 

Adiamento para Adultos IFERA-II (Trevisan, Dias & Seabra, 2016). É uma escala de 

autorrelato para avaliar Funções Executivas (FE), Regulação do Estado (RE) e Aversão 

ao Adiamento (AA) em adultos. O instrumento composto de 28 itens representando as 
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cinco dimensões – memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, 

aversão ao adiamento e regulação do estado, em escala Likert de 5 pontos. Os itens 

retratam exemplos de comportamentos e situações do dia-a-dia que requerem as 

diferentes competências avaliadas pelo instrumento. É um instrumento com evidências 

de validade de conteúdo (Dias, Trevisan, Zauza, Carreiro & Seabra, 2021), boa 

fidedignidade e validade convergente com indicadores de desatenção e hiperatividade em 

jovens adultos (Dias, Luz, Costa & Seabra, em preparação). Aplicação em tempo 

estimado de 10 minutos.  

Subteste Dígitos da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos WAIS-III 

(Wechsler, 2015): É utilizado para a avaliação de memória de trabalho verbal/fonológica, 

constituindo uma tarefa de repetição de séries de dígitos. É composto de oito séries para 

ordem direta e sete para inversa, havendo um aumento gradual da quantidade de dígitos 

em cada série. A ordem direta é aplicada em primeiro lugar, em que o participante deve 

repetir os números ditos pelo pesquisador na mesma ordem em que ele falou, em seguida 

é aplicada a ordem inversa, em que o examinando deve repetir os números na ordem 

contrário ao que o pesquisador falou. A ordem inversa é administrada independentemente 

se o examinando fracassa totalmente na ordem direta. Cada item é formado de dois 

conjuntos de dígitos constituindo em duas tentativas, sendo ambas aplicadas. A pontuação 

máxima no subteste é de 30 pontos, sendo que o resultado bruto máximo na ordem direta 

é de 16 pontos enquanto na ordem inversa é de 14 pontos. O paradigma Span de Dígitos 

é amplamente utilizado em neuropsicologia, em diversas faixas etárias e quadros clínicos, 

com evidências de validade e utilidade clínica publicados em Antunes, Júlio-Costa e 

Haase (2017). Aplicação em tempo estimado de 10 minutos. 

Five Digit Test (FDT) ou Teste dos Cinco Dígitos (Sedó, De Paula & Malloy-

Diniz, 2015): Este instrumento avalia a velocidade de processamento, atenção e funções 
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executivas (subcomponentes controle inibitório e flexibilidade cognitiva). O teste é 

dividido em quatro etapas, sendo elas: 1) leitura - o participante é instruído a ler os 

números que aparecem em cada quadro da folha (são 50 quadros); 2) contagem – é pedido 

ao participante que ele conte quantos asteriscos existem em cada quadro da folha; 3) 

escolha - é pedido ao participante que, ao invés de ler os números (dizer qual é o número), 

conte quantos números têm em cada quadro; e 4) alternância - é solicitado que o 

participante conte os números existentes em cada quadro e, quando chegar no quadro de 

borda mais grossa, ele deve ler o número ao invés de contar quantos há. Em cada etapa é 

cronometrado o tempo em que o participante leva para realizar a tarefa e há um 

treinamento prévio em cada parte. A pontuação de cada etapa é o tempo total exigido para 

que o participante complete a tarefa. Os índices de funções executivas avaliados, no caso 

inibição e flexibilidade, são calculados para que se obtenha os pontos percentis, 

posteriormente avaliados nas tabelas normativas. O teste é amplamente utilizado na 

avaliação de pacientes com déficits executivos, sendo um instrumento com evidências de 

validade e normatização publicados em Sedó, De Paula e Malloy-Diniz (2017). Aplicação 

em tempo estimado de 10 minutos. 

Trail Making Test (TMT) ou Teste de Trilhas (Zimmermann, Holz, Kristensen 

& Fonseca, 2017).  É um instrumento utilizado para avaliação de componentes 

executivos, em especial flexibilidade cognitiva. A parte A do TMT (TMT-A) é 

administrada no primeiro momento. O participante é instruído a ligar em ordem crescente 

uma sequência de números (de 1 a 25) distribuídos em círculos aleatoriamente, em uma 

folha de papel, o mais rápido que puder, sem levantar o lápis do papel e sem errar (caso 

erre, o examinador lhe avisa e pede que recomece o teste a partir de onde errou). O tempo 

utilizado para realizar a tarefa deve ser cronometrado e o teste é interrompido se o 

participante passar de 300 segundos (5 minutos para cada etapa). Já no TMT-B, são dadas 
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ao participante as mesmas instruções, entretanto agora ele deve ligar números (1-13) e 

letras (A-L) que estão dispostos aleatoriamente em ordem crescente alternada. Em relação 

ao tempo, são executados os mesmos procedimentos que no TMT-A. Antes de cada teste, 

há exemplos que instruem o participante para realizar a tarefa. É um instrumento com 

evidências de validade e amplamente utilizado em pacientes com traumatismo 

cranioencefálico e outras populações clínicas para identificar múltiplos componentes 

executivos disfuncionais (Salvador, Martins, Moura & Haase, 2017). A aplicação dura 

em média de 5 a 8 minutos. 

Tarefa de Span de Blocos de Corsi TSB-C (Dias & Mecca, 2019): É um 

instrumento que avalia o alcance da memória de curto prazo, visuoespacial e memória de 

trabalho visuoespacial. O teste consiste de uma base quadrada de madeira com nove 

blocos idênticos fixos. O participante é instruído a repetir uma sequência de movimentos 

realizada pelo examinador, tocando os blocos em ordem direta, ou seja, na mesma ordem 

em que o pesquisador tocar. Na segunda parte da tarefa, o participante deve reproduzir os 

toques do aplicador na ordem inversa, ou seja, na ordem contrária ao que o aplicador 

fizer. Em ambas as partes da tarefa (Direta e Inversa), os números de toques nos blocos 

aumentam gradativamente, conforme acerto do participante, de dois até máximo de nove 

toques em sequência. O paradigma Blocos de Corsi tem sido amplamente utilizado em 

diversas faixas etárias e quadros clínicos, com evidências de validade e utilidade clínica 

publicados em Antunes, Júlio-Costa e Haase (2017).  A aplicação dura em média 10 

minutos. 

Hayling Test (Burguess & Shallice, 1997; Fonseca, Oliveira, Gindri, 

Zimmermann & Reppold, 2010). Tem o objetivo de avaliar funções executivas, em 

especial capacidade de planejamento e controle inibitório. O teste é composto por duas 

partes, cada uma composta de 15 frases incompletas, que estão com a última palavra 
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faltando. Na parte A do teste, o avaliando deve completar a frase com uma palavra 

sintática e semanticamente adequada ao contexto da sentença, o mais rápido possível. Já 

na parte B, é solicitado ao participante que complete a frase com uma palavra que não 

tenha sentido algum com a frase, também o mais rapidamente possível. Ao final, são 

obtidas medidas de escore, ou seja, acerto ou erro da palavra utilizada para completar as 

frases e tempo ou latência de evocação da palavra, em cada parte do teste. O tempo é 

cronometrado em cada etapa do teste. O instrumento vem sendo amplamente utilizado 

em casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo, havendo 

evidência de validade em Abusamra, Miranda e Ferrers (2007). O tempo de aplicação é 

em torno de 15 minutos.  

Tarefa de fluência verbal (Zimmermann & Fonseca 2017). Avalia habilidades 

executivas de iniciação da busca lexical, além de flexibilidade cognitiva, inibição, 

executivo central da memória de trabalho e organização de estratégias de busca. As 

tarefas de fluência verbal envolvem a produção de palavras, em geral a partir de um 

critério estabelecido dentro de um determinado tempo. As modalidades mais empregadas 

são os critérios fonêmico e semântico. Para o critério ortográfico fonêmico, o participante 

diz o máximo possível de palavras que começam com a letra “p” em dois minutos. Para 

o critério semântico, o participante diz o máximo possível de vocábulos que sejam roupas 

em dois minutos. São computados o número de itens evocados corretamente a partir de 

cada critério (ortográfico-fonêmico e semântico). O teste é frequentemente aplicado em 

contexto clínico e em avaliação neuropsicológica em diversas faixas etárias, com 

evidências de validade publicados em Moura, Cruz, Silva, Salvador e Haase (2017). O 

tempo de aplicação é de aproximadamente 5 minutos. 
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3.4.  Procedimentos  

Inicialmente o projeto foi submetido e aprovado (ANEXO 4) pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (CAAE: 21334518.8.0000.0121). 

Foi realizada, então, a divulgação da pesquisa, com convite à participação em associações 

de fibromialgia e clínicas da região, bem como também foi feito um convite digitalizado, 

que foi viabilizado através de redes sociais e grupos de acesso público.  Os interessados 

que entraram em contato foram brevemente esclarecidos sobre a pesquisa e, os casos que 

se enquadraram nos critérios de inclusão (sexo feminino, faixa etária entre 30 e 59 anos 

e com diagnóstico de FM), foi feito agendamento das sessões de avaliação.  

A coleta de dados foi dividida em duas etapas, para cada participante. Ao início 

da primeira sessão, foi apresentado ao participante o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE; APÊNDICE 2), antes de iniciar a aplicação dos instrumentos, bem 

como os objetivos e procedimentos do estudo foram explicados oralmente ao voluntário 

e suas dúvidas foram respondidas.  

Os instrumentos foram aplicados em duas sessões, de aproximadamente uma hora 

cada, de forma individual, sendo, na primeira sessão, aplicados os testes de 

funcionalidade e, na segunda sessão, os instrumentos de funções executivas. No caso do 

PCRS versão familiar, as participantes levaram o instrumento e o trouxeram na sessão 

seguinte, geralmente preenchidos pelo familiar de convivência (cônjuges ou filhos). Os 

encontros foram agendados previamente por meio de contato telefônico, alguns foram 

realizados no Serviço de Atendimento Psicológico a Comunidade (SAPSI), na 

Universidade Federal de Santa Catarina, e outros no Espaço Clínico Dra. Adalgisa 

Loureiro, em Manaus – Amazonas. A aplicação dos instrumentos foi realizada pela 

pesquisadora responsável, psicóloga, especialista em Neuropsicologia e mestranda em 
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Psicologia. O Quadro 1 sumaria os instrumentos utilizados em ambos os grupos, 

propósito de seu uso, escores utilizados nas análises e tempo de aplicação. 

 

Quadro 1. 

Sumário dos instrumentos utilizados na pesquisa 

Instrumento (por 

ordem de aplicação) 

 

Construto Escores/índices 

selecionados/usados 

Duração Sessão 

Questionário de 

Identificação do 

paciente/participant

e _ QIp 

Dados 

pessoais e 

informações 

gerais 

Informações qualitativas 

de caracterização 

5 min 1ª 

Questionário 

Associação 

Brasileira de 

Empresas de 

Pesquisa (ABEP) 

Dados 

socioeconômi

cos  

Classificação 

socioeconômica (de A a D-

E) 

5 min 1ª 

Escala de Avaliação 

de Competências do 

Paciente Versão 

Extendida – PCRS 

Funcionalidad

e cognitiva 

Pontuação total bruta – 1) 

Paciente; 2) Familiar 

15 min 1ª 

Inventário Breve de 

Dor (BVS) 

Aspectos da 

dor  

Índices – 1) Interferência 

da dor; 2) Intensidade da 

dor 

10 min 1ª 

Fibromyalgia 

Impact 

Questionnaire (FIQ) 

Aspectos da 

doença 

Índices em escala – 1) 

Funcionalidade; 2) 

Frequência em sentir-se 

bem; 3) Faltou ao trabalho; 

4) Frequência no trabalho; 

5) Fadiga; 6) Sentir ao 

levantar  

10 min 1ª 

Self-Reporting 

Questionnaire SRQ-

20 - Versão 

brasileira  

Sofrimento 

mental 

Pontuação total bruta; 

classificação 

10 min 1ª 

Inventário de 

Depressão de Beck 

– segunda edição 

BDI-II 

Sintomas de 

depressão 

Pontuação total bruta; 

classificação 

5 a 10 

min 

1ª 

Escala de Ansiedade 

de Hamilton HAM-

A 

Sintomas de 

ansiedade 

Pontuação total bruta; 

classificação 

10 min  1ª 

Escala Wechsler 

Abreviada de 

Inteligência (WASI) 

QI total, 

execução e 

verbal 

Pontuação total bruta; 

classificação 

20 min 2ª 
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Inventário de 

Dificuldades em 

Funções Executivas, 

Regulação e 

Aversão ao 

Adiamento para 

Adultos IFERA-II 

Funções 

executivas 

(autorrelato) – 

inibição, 

flexibilidade e 

mem 

Índices em cada escala – 1) 

CI; 2) MT; 3) FLEX; 4) 

AA; 5) REG; 6) Total 

10 min 2ª 

Subteste Dígitos da 

Escala de 

Inteligência 

Wechsler para 

Adultos (WAIS-III) 

Funções 

Executivas: 

Memória de 

trabalho  

Pontuações – 1) OI 10 min 2ª 

Five Digit Test 

(FDT) 

Atenção e 

Funções 

executivas 

(inibição e 

flexibilidade) 

Pontuações – 1) Índice 

inibição; 2) índice 

flexibilidade  

5 a 10 

min 

2ª 

Trail Making Test 

(TMT) 

Funções 

executivas: 

flexibilidade 

cognitiva 

Pontuações – 1) Tempo 

parte B 

8 min 2ª 

Tarefa de Span de 

Blocos de Corsi 

TSB-C 

Funções 

executivas: 

Memória de 

trabalho 

Pontuações – 1) OI 10 min 2ª 

Hayling Test Funções 

executivas: 

planejamento 

e inibição 

Pontuações – 1) Tempo 

parte B; 2) Erro parte B 

15 min 2ª 

Tarefa de fluência 

verbal 

Funções 

executivas: 

flexibilidade 

cognitiva, 

planejamento 

e velocidade 

de 

processament

o 

Pontuações – total de 

verbalizações corretas: 1) 

Fluência verbal 

fonológica; 2) Fluência 

verbal semântica 

5 min 2ª 

Duração total da bateria: 2 horas 40 minutos  

 

As avaliações iniciaram no 1º semestre de 2020, ocorrendo uma pausa de 8 meses, 

devido à pandemia de Covid-19, e foram finalizadas nos primeiros meses de 2021. 

Concomitantemente os dados foram corrigidos e tabulados. 
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3.5.  Análise de dados  

A normalidade dos dados em todos os índices (variáveis quantitativas) dos 

instrumentos utilizados foi verificada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Como 

não houve adequação à distribuição normal para todas as medidas, todas análises 

realizadas se utilizaram do procedimento de bootstrapping (1000 re-amostragens; 95% 

IC BCa), que em geral é utilizado para corrigir desvios de normalidade da distribuição da 

amostra e diferenças entre tamanhos de grupos (Haukoos & Lewis, 2005). Optou-se por 

esse procedimento para que as análises fossem conduzidas por estatísticas paramétricas 

devido a seu poder estatístico. 

Para investigar o desempenho de funções executivas em mulheres com FM, em 

relação à média de desempenho de um grupo de referência, utilizou-se um teste t de 

amostra única, que permite a comparação do desempenho de um grupo com um valor de 

referência. O valor de referência em cada medida de cada instrumento foi obtido em 

publicações e manuais dos respectivos instrumentos (as referências são informadas em 

Resultados), procurando-se por dados disponíveis de amostra que mais se aproximassem 

das características das participantes desse estudo.  

Para verificar a correlação de ansiedade, depressão e dor com funções executivas 

e funcionalidade em mulheres com diagnóstico de fibromialgia foi realizada a análise de 

correlação de Pearson. Para investigar a relação entre funções executivas e 

funcionalidade, com e sem controle das medidas de ansiedade, depressão e dor, foram 

conduzidas análise de correlação de Pearson e análise de correlação parcial. Para todas as 

relações usou-se como critério para interpretação: 0,10 a 0,30 – fraca; 0,40 a 0,60 – 

moderada; 0,70 a 0,90 - forte (Dancey & Reidy, 2018). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização dos participantes  

O Quadro 2 sumaria caso a caso as características das participantes, como 

profissão, doenças e medicações em uso. 
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Quadro 2. 

Caracterização dos casos/participantes da pesquisa 

Participantes Profissão Doença Medicação WASI BDI HAM-A 

T.S.M.V Psicóloga Transtorno de 

ansiedade 

generalizada 

Fluoxetina; Miosan; 

Toragesic; Melatonina 

80 – Médio inferior  16 – Leve 

 

29 - Moderado 

A.S.O Cabeleireira Não relatou Amitriptilina; Magnésio 61 – Extremamente 

baixo 

23 - 

Moderado 

16 - Leve 

A.A.M Pedagoga Síndrome do Pânico Alginac 91 – Médio 19 - 

Moderado 

18 - Leve 

N.M.D.O.A Massoterapeuta Depressão Sertralina; Dipirona; 

Clonazepam; 

Amitriptilina; Benziflex; 

Sinvastativa 

83 – Médio inferior 39 - Grave 49 – Grave 

V.MA.C Dentista Não relatou Amitriptilina; Cymbi; 

Naramig; 

Ciclobenzaprina 

91 – Médio 30 - Grave 32 - Grave 

V.ME.C Professora Transtorno de 

ansiedade 

generalizada; 

Depressão 

Carbolitium; 

Duloxetina; Pregabalina; 

Topiramato; Zolpidem 

91 – Médio 26 - 

Moderado 

32 - Grave 

I.M.C.M Advogada Neuropatia Omeprazol; Pregabalina; 

Donaren; Naratrin; 

Dorflex 

95 – Médio 22 - 

Moderado 

35 - Grave 

V.C.Q Administradora Não relatou Dorflex; Dipirona; 

Miosan 

93 – Médio 27 - 

Moderado 

28 - Moderado 

K.J.R Psicóloga Depressão Donaren; Carbonato de 

lítio; Desvenlafaxina 

121 - Superior 25 - 

Moderado 

28 - Moderado 
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P.A.P.R Advogada Transtorno de 

ansiedade 

generalizada 

Duloxetina; Pregabalina; 

Tramal; Miosan 

90 – Médio 17 - Leve 39 – Grave 

G.A.S Advogada Hipotireoidismo; 

Burcite 

Naltrexona; Dipirona; 

Magnésio 

96 – Médio 16 - Leve 28 – Moderado 

A.M.M Economista Diabetes Metformina; 

Dexaneurin; 

Cetoprofeno; 

Ciprofibrato 

86 – Médio inferior 11 – Mínimo 17 - Leve 

A.M.F Fonoaudióloga Depressão Fluoxetina; Florais 84 – Médio inferior 33 - Grave 40 - Grave 

J.F.M Psicóloga Não relatou Duloxetina; Pregabalina 84 – Médio inferior 33 - Grave 40 - Grave 

C.C.A Enfermeira Não relatou Pregabalina; Dipirona; 

Dorflex; Miosan; Tramal 

95 – Médio 14 - Leve 7 – Leve 

T.D.D Advogada Não relatou Pregabalina; Miosan 98 – Médio 13 - Mínimo 18 - Leve 

H.B.M Advogada Depressão Amitriptilina; Miosan 100 – Médio 18 - Leve 25 - Moderado 

 

 



 

39 
 

4.2. Comparação do desempenho em funções executivas em mulheres com 

FM em relação ao grupo normativo/referência 

Os desempenhos das pacientes com FM nas diversas medidas de funções 

executivas são apresentados na Tabela 2, que apresenta também a média de desempenho 

a partir das amostras de normatização ou de grupo de referência em cada instrumento. 

Após as análises com o Teste-t (student) de amostra única, verificou-se diferenças 

significativas entre grupo FM e a média de referência nas medidas Hayling_Tempo B, 

Hayling Erro B, Dígitos OI, Corsi OI e TMT Tempo B.  Na medida de tempo na parte B 

do teste de Hayling, que avalia controle inibitório, houve maior latência do grupo FM. O 

mesmo ocorreu na medida de tempo do TMT – parte B, que avalia flexibilidade cognitiva, 

em que as participantes também foram mais lentas em relação à medida de referência. 

Em termos das medidas de desempenho, as participantes cometeram menos erros na parte 

B do Teste de Hayling e tiveram piores desempenhos em memória de trabalho, na Ordem 

Indireta da Tarefas de Dígitos e Blocos de Corsi. Não foram observadas diferenças entre 

desempenhos dos grupos nos índices do FDT e nos totais das TFV Fonológica e 

Semântica.  

 

Tabela 2. 

Estatísticas descritas nas tarefas de funções executivas das participantes e resultados da 

comparação com desempenhos de referência 

 GE 

(n=17) 

GN 

Variável M DP T P M 

Hayling_Tempo B1 278,94 108,438 8,383 <0,001 58,47 

Hayling_Erro B 1,59 1,77 -7,575 <0,001 4,84 

Digitos OI² 4,82 1,43 -3,202 0,006 5,93 

FDT Inibição³ 18,06 7,965 0,134 0,895 17,8 

FDT Flexibilidade 32,82 14,930 0,863 0,401 29,7 

TMT Tempo B⁴ 

Corsi OI² 

TFV Fonológica⁵ 

TFV Semântica 

107,06 

4,82 

25,12 

23,24 

15,821 

2,38 

5,52 

6,35 

4,409 

-5,144 

1,805 

-1,068 

<0,001 

<0,001 

0,090 

0,301 

90,14 

7,79 

22,7 

24,88 
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Legenda: GE: grupo experimental; GN: grupo normativo/referência; Hayling_TempoB: parte B, 

avalia inibição; Hayling_Erro_B parte B, avalia a quantidade de erros; Dígitos OI: dígitos ordem 

inversa, avalia memória de trabalho; FDT Inibição: Five Digit Test, subteste que avalia inibição; 

FDT Flexibilidade: Five Digit Test, avalia FC; TMT Tempo B: Trail Making Test, avalia o tempo 

de resposta da FC; Corsi OI: corsi ordem indireta, avalia memória de trabalho; TFV Fonológica: 

tarefa de fluência verbal fonológica; TFV Semântica: tarefa de fluência verbal semântica; M = 

média; DP: desvio padrão. 

Desempenhos de referência, considerando-se média de desempenho do grupo saudável/controle 

mais próximo (faixa etária) ao dos participantes dessa pesquisa, retirados de: 
1 Miotto, E. C. (2018). Manual de avaliação neuropsicológica: a prática da testagem cognitiva. 

São Paulo: Memnon. 

² De Mello, R. D. (2016). Avaliação das relações entre a memória de trabalho verbal e 

visuoespacial de adultos saudáveis. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, PR, Brasil. 

³ Sedó, M., de Paula, J. J., & Malloy-Diniz, L. F. (2015). O teste dos cinco dígitos. São Paulo: 

Hogrefe 

⁴ Zimmermann, N., Holz, M. R., Kristensen, C, H., & Fonseca, R. P. Teste das trilhas: aplicação, 

registro, pontuação e interpretação clínicas. In: Zimmermann, N., & Fonseca, R. P. (2017). 

Avaliação de linguagem e funções executivas em adultos. São Paulo: Memnon.  

⁵ Hermes-Pereira, A., Gonçalves, A. P. B., Holz, M. R., Goçalves, R. A., Kochhman, R., 

Zimermann, N., & Fonseca, R. P. Análises de Clustering e switching em tarefas de fluência verbal 

livre, fonêmica e semântica: dados normativos para adultos. In: Zimmermann, N., & Fonseca, R. 

P (2017). Avaliação de linguagem e funções executivas em adultos. São Paulo: Memnon. 

 

 

A Figura 1 representa as pontuações em escore z comparando o desempenho das 

participantes com seu próprio desempenho nos índices com demandas executivas:  

Dígitos – OI; Corsi – OI; FDT – inibição; FDT – flexibilidade; TMT – Tempo B; Hayling 

– Erros B; Tarefa de Fluência Verbal Fonêmica; Tarefa de Fluência Verbal Semântica. 

Considerando a interpretação do escore z como <-1DP referente a alerta para possível 

déficit e < -1,5DP como indicador da presença de déficit, são observadas dificuldade leve 

em memória de trabalho visoespacial e um prejuízo maior em velocidade de 

processamento relaciona às tarefas de flexibilidade cognitiva e inibição.  
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Figura 1. Desempenhos e comparação ideográfica das pacientes com elas mesmas nas 

diferentes medidas de FE (os escores z das medidas de erro e de tempo tiveram suas 

polaridades invertidas para plotagem e interpretação única nesta figura) 

 

4.3. Relação entre funções executivas e funcionalidade com ansiedade, 

depressão e dor  

Na Tabela 3 são apresentadas as correlações entre medidas de funções executivas 

com as medidas de ansiedade, depressão e dor. Após as análises de correlação de Pearson, 

verificou-se somente duas correlações significativas, que são: o índice de memória de 

trabalho do IFERA e HAM-A; e o índice de inibição do FDT com intensidade do BPI. 

Esses valores também indicam uma força de correlação moderada. Ambas as relações 

foram positivas, significando que indivíduos que se autoavaliaram com maiores 

dificuldades em memória de trabalho possuem também mais sintomas de ansiedade. Da 

mesma forma, aqueles que tiveram maior pontuação no índice de inibição do FDT, ou 

seja, levaram mais tempo de resposta, tenderam também a relatar maior intensidade de 

dor na BPI.   
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Algumas tendências marginalmente significativas (valores de referência p ≥ 0,05 

e ≤ 0,075) também foram observadas, todas moderadas e na direção esperada, 

evidenciando que indivíduos com maiores dificuldades nos índices IFERA - regulação e 

IFERA - total tendem também a ter maior sintomatologia de ansiedade, e aqueles com 

pior desempenho em flexibilidade cognitiva (TMT – parte B) também relataram maiores 

níveis de ansiedade e depressão.   

 

Tabela 3. 

Correlação das medidas de ansiedade, depressão e dor com funções executivas  

  HAM-A BDI-II 

BPI-

intensidade 

BPI-

interferência 

IFERA-CI r 0,27 0,14 -0,15 0,34 

p 0,302 0,595 0,563 0,183 

IFERA-MT r 0,61 0,24 0,31 0,26 

p 0,009 0,352 0,221 0,319 

IFERA-FLEX r 0,37 0,33 -0,006 0,38 

p 0,143 0,195 0,810 0,132 

IFERA-AA r 0,18 0,19 -0,38 0,10 

p 0,493 0,477 0,128 0,700 

IFERA-Reg r 0,44 0,26 -0,13 0,10 

p 0,074 0,305 0,618 0,716 

IFERA-Total r 0,44 0,28 -0,13 0,30 

p 0,074 0,282 0,627 0,249 

Digitos-OI r 0,12 -0,16 0,33 0,33 

p 0,642 0,534 0,195 0,189 

Corsi-OI r -0,11 -0,41 -0,10 -0,08 

p 0,668 0,105 0,708 0,775 

FDT-Inibição r 0,17 0,12 0,51 0,18 

p 0,502 0,640 0,039 0,495 

FDT-Flexibilidade r 0,11 -0,05 0,16 0,31 

p 0,669 0,837 0,550 0,221 

TMT-parte B r -0,46 -0,45 -0,26 -0,17 

p 0,066 0,072 0,319 0,512 

TMT-Tempo B r -0,17 0,20 0,24 -0,16 

p 0,517 0,442 0,359 0,536 

TMT-Tempo B-A r -0,34 0,00 0,16 -0,15 

p 0,183 0,985 0,544 0,568 

Hayling-Tempo B r 0,15 -0,17 0,07 0,06 
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p 0,555 0,521 0,791 0,809 

Hayling-ErrosB R 0,06 -0,17 0,17 0,08 

p 0,823 0,521 0,505 0,768 

HaylingB-A 

 

R 0,12 -0,18 0,08 0,07 

p 0,659 0,491 0,747 0,797 

TFV-Fonológica-

Total 

R 0,03 0,00 -0,15 0,17 

p 0,910 0,996 0,573 0,511 

TFV- Semântica-

Total 

R 0,08 0,35 -0,22 0,23 

p 0,769 0,170 0,405 0,377 

Legenda: HAM-A (Escala de ansiedade de Hamilton); BDI-II (Inventário de Depressão de Beck 

– II Edição); BPI (Inventário Breve de Dor); IFERA-II (Inventário de Dificuldades em funções 

executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento para adultos); FDT (Five Digit Test/Teste dos 

Cinco Dígitos); TMT (Trail Making Test/Teste de Trilhas); TFV (Tarefa de Fluência Verbal). 

 

Na Tabela 4 são apresentadas as correlações entre medidas de funcionalidade com 

as medidas de ansiedade, depressão e dor. Após as análises de correlação de Pearson, 

verificou-se correlações significativas, moderadas e negativas entre dor (BPI 

interferência) com funcionalidade (PCRS versão paciente) e entre o HAM-A e o PCRS 

versão paciente, sugerindo que aqueles que relatam maior interferência da dor ou maior 

nível de ansiedade também tendem a apresentar pior funcionalidade. Também houve 

associação negativa, moderada, entre o ‘frequência em sentir-se bem’ do FIQ com HAM-

A, indicando que os sujeitos que autorrelataram maior nível de ansiedade, menos dias se 

sentiram bem. Observou-se também correlações significativas positivas, de magnitude 

também moderada, entre o índice fadiga do FIQ com HAM-A e BDI-II, indicando que 

indivíduos que autorrelataram sentir mais fadiga apesentaram maior sintomatologia de 

ansiedade e depressão. Não houve relação entre os índices de Ansiedade e Depressão do 

FIQ e as escalas utilizadas para avaliação desses mesmos sintomas. 

 

Tabela 4. 

Correlação das medidas de ansiedade, depressão e dor com funcionalidade  

  HAM-A BDI-II 

BPI-

intensidade 

BPI-

interferência 

PCRS-Paciente r -0,60 -0,36 -0,26 -0,48 



 

44 
 

p 0,01 0,16 0,31 0,05 

PCRS-Familiar r -0,36 -0,16 -0,41 -0,22 

p 0,16 0,55 0,10 0,39 

FIQ-Funcionalidade r 0,22 -0,18 0,18 -0,04 

p 0,40 0,49 0,48 0,89 

FIQ-Frequência sentir-se bem r -0,56 -0,25 -0,22 -0,09 

p 0,02 0,34 0,39 0,74 

FIQ-Frequência no trabalho r 0,30 0,25 -0,03 0,13 

p 0,24 0,33 0,90 0,61 

FIQ-Interferência no trabalho r -0,05 0,11 -0,01 -0,03 

p 0,85 0,66 0,98 0,90 

FIQ-Dor r -0,04 -0,16 -0,16 -0,24 

p 0,89 0,55 0,55 0,35 

FIQ-Fadiga r 0,52 0,51 0,29 0,20 

p 0,03 0,04 0,25 0,45 

FIQ-Sentir ao se levantar r 0,35 -0,09 0,12 0,07 

p 0,16 0,73 0,64 0,80 

FIQ-Rigidez r 0,29 0,23 0,09 0,32 

p 0,27 0,39 0,73 0,21 

FIQ-Ansiedade r 0,12 0,17 -0,12 0,17 

p 0,66 0,51 0,66 0,51 

FIQ-Depressão r 0,14 0,16 -0,12 -0,16 

p 0,59 0,53 0,65 0,55 

Legenda: HAM-A (Escala de ansiedade de Hamilton); BDI-II (Inventário de Depressão de Beck 

– II Edição); BPI (Inventário Breve de Dor); PCRS (Patient Competency Rating Scale/Escala de 

Classificação de Competência do Paciente); FIQ (Fibromyalgia Impact 

Questionnaeire/Questionário de Impacto da Fibromialgia). 

 

4.4. Relação entre funções executivas e funcionalidade  

A Tabela 5 apresenta a matriz das relações entre as medidas executivas e as de 

funcionalidade. Como se pode observar na Tabela 5, houve relação significativa positiva 

e de magnitude moderada entre o índice de controle inibitório do IFERA-II e o indicador 

de ansiedade do FIQ, sugerindo que participantes com maior autorrelato de dificuldades 

de inibição experimentam também maior ansiedade. Também foram observadas relações 

significativas e de magnitude moderada entre os índices de memória de trabalho do 

IFERA com o PCRS versão familiar, flexibilidade do IFERA com PCRS versão paciente, 

índice de regulação do IFERA com PCRS versão paciente e PCRS versão familiar; e entre 

índice total do IFERA com PCRS versão paciente. Todas essas relações foram negativas, 
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ou seja, em todos os casos, maior dificuldade nos índices do IFERA associou-se a pior 

funcionalidade. Uma relação negativa também foi observada entre regulação no IFERA 

e interferência no trabalho do FIQ, no entanto essa relação é contrária ao esperado, pois 

ilustra que maiores dificuldades de regulação associaram-se a menor interferência da FM 

no trabalho. 

Considerando os testes de desempenho, houve relação significativa, positiva e de 

magnitude moderada entre desempenho no Dígitos - OI e o índice de funcionalidade do 

FIQ, indicando que um pior desempenho em memória de trabalho, estaria relacionado à 

pior funcionalidade. Houve também relação significativa e moderada, porém negativa 

entre o Corsi - OI e os índices de interferência no trabalho e fadiga do FIQ, sugerindo que 

pior desempenho em memória de trabalho relacionou-se ao autorrelato de maior 

interferência da FM na capacidade de realizar atividades laborais e maior fadiga. Para o 

TMT, que avalia flexibilidade, houve relação significativa, positiva e de magnitude 

moderada entre tempo da parte B e o índice de fadiga do FIQ, além de relação negativa, 

também moderada, entre a diferença no tempo nas partes A e B (B – A) do TMT e o 

índice de “sentir ao se levantar” do FIQ. No primeiro caso, indicando que maior tempo 

de execução associou-se a maior fadiga, e no segundo, que indivíduos com maior latência 

na parte B (em relação à parte A) do TMT tendem a relatar em menor grau sentirem-se 

bem ao se levantar. 

Houve relações significativas, positivas e de magnitude moderada entre o tempo 

na parte B do Teste de Hayling e o índice de depressão do FIQ, sugerindo que pacientes 

que relatam maior nível de depressão apresentam maior latência na tarefa.  Houve 

também relações significativas, negativas e de magnitude moderada a forte entre erros da 

parte B do Hayling, que avalia controle inibitório, com os índices de interferência no 

trabalho, dor, ansiedade e depressão do FIQ. As relações estabelecidas com erros na parte 
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B do Hayling foram todas contrárias à direção esperada. No entanto isso pode ter alguma 

associação com o tempo que as pacientes levaram para responder a essa parte da tarefa, 

o que será retomado na Discussão.  

O índice B-A (tempo) do Teste de Hayling também se associou, de forma 

significativa, positiva e com magnitude moderada com o índice de depressão do FIQ, 

sugerindo que indivíduos com maior latência na parte B em relação à parte A da tarefa 

relatam maior nível de depressão. Dentre as Tarefas de Fluência Verbal, apenas uma 

relação significativa foi observada, sendo negativa e moderada entre pontuação total na 

TFV semântica e o índice funcionalidade do FIQ, indicando pior desempenho em tarefas 

de fluência verbal relacionados a um pior grau de funcionalidade.  

Considerando o PCRS, houve relação entre a versão paciente e a versão familiar, 

sendo ela positiva e de magnitude moderada (r = 0,65 e p = 0,005), sugerindo que há 

congruência das respostas, ou seja, a percepção da baixa funcionalidade é compartilhada 

pelos familiares das participantes.  
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Tabela 5.  

Relação entre as medidas de funções executivas e de funcionalidade   

 

  

PCRS-

Paciente 

PCRS-

Familiar 

FIQ- 

Funcionalidade 

FIQ-

Frequência 

sentir-se 

bem 

FIQ-

Frequência 

no 

trabalho 

FIQ-

Interferência 

no trabalho FIQ-Dor 

FIQ-

Fadiga 

FIQ-

Sentir ao 

se 

levantar 

FIQ-

Ansiedade 

FIQ-

Depressão 

IFERA-CI r -0,39 0,10 -0,09 0,32 -0,36 0,27 0,02 -0,13 -0,11 0,51 0,01 

p 0,119 0,713 0,745 0,218 0,150 0,300 0,943 0,609 0,668 0,038 0,973 

IFERA-MT r -0,32 -0,48 0,41 -0,28 -0,03 -0,29 0,00 0,24 0,23 -0,24 -0,18 

p 0,213 0,049 0,104 0,271 0,915 0,267 0,991 0,363 0,378 0,351 0,501 

IFERA-FLEX r -0,57 -0,11 0,03 0,18 -0,14 0,10 0,00 0,19 -0,22 0,24 -0,09 

p 0,018 0,688 0,904 0,481 0,600 0,689 0,987 0,477 0,403 0,356 0,736 

IFERA-AA r -0,39 0,09 -0,07 0,44 -0,19 0,07 -0,04 -0,16 -0,28 0,41 0,04 

p 0,124 0,719 0,783 0,079 0,465 0,793 0,880 0,535 0,275 0,100 0,883 

IFERA-Reg r -,61 -0,51 0,00 0,27 0,21 -0,49 -0,32 -0,12 -0,16 -0,20 -0,17 

p 0,009 0,035 0,996 0,304 0,414 0,044 0,218 0,637 0,537 0,440 0,503 

IFERA-Total r -0,56 -0,18 0,05 0,26 -0,16 -0,04 -0,07 -0,02 -0,14 0,23 -0,08 

p 0,021 0,486 0,850 0,323 0,538 0,878 0,784 0,935 0,580 0,370 0,757 

Digitos-OI r 0,01 -0,04 0,49 -0,33 -0,09 -0,22 -0,06 -0,07 0,30 -0,10 -0,11 

p 0,970 0,892 0,048 0,192 0,735 0,395 0,823 0,781 0,239 0,707 0,664 

Corsi-OI r 0,20 -0,05 0,00 -0,21 0,09 -0,56 -0,10 -0,51 0,26 -0,48 -0,17 

p 0,449 0,835 0,996 0,409 0,727 0,019 0,698 0,036 0,311 0,051 0,515 

FDT-Inibição r -0,17 -0,04 0,41 -0,10 -0,01 0,20 -0,12 0,38 0,02 0,29 0,02 

p 0,503 0,876 0,104 0,696 0,983 0,450 0,652 0,129 0,938 0,256 0,949 

FDT-

Flexibilidade 

r -0,13 0,31 0,15 -0,06 0,06 0,24 -0,05 0,40 -0,16 0,45 0,07 

p 0,613 0,222 0,555 0,805 0,829 0,360 0,859 0,115 0,530 0,070 0,789 

TMT-parte B r 0,25 0,32 -0,21 0,13 0,23 -0,21 -0,17 -0,18 -0,35 -0,13 -0,12 

p 0,343 0,212 0,430 0,628 0,369 0,423 0,503 0,479 0,167 0,611 0,641 
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TMT-Tempo B r 0,07 0,09 0,14 0,08 -0,02 0,33 0,14 0,51 -0,35 0,19 0,15 

p 0,791 0,727 0,588 0,768 0,948 0,199 0,598 0,036 0,170 0,454 0,567 

TMT-Tempo B-

A 

r 0,36 0,19 -0,20 0,05 0,10 -0,07 -0,22 0,27 -0,57 -0,25 -0,20 

p 0,155 0,462 0,439 0,840 0,695 0,798 0,399 0,291 0,016 0,332 0,442 

Hayling-Tempo 

B 

r -0,35 0,00 0,30 -0,10 0,16 0,13 0,27 0,24 0,30 0,23 0,49 

p 0,166 0,992 0,249 0,700 0,551 0,622 0,295 0,346 0,241 0,364 0,049 

Hayling-ErrosB r -0,04 -0,18 -0,11 -0,04 0,21 -0,59 -0,68 -0,24 -0,12 -0,60 -0,511 

p 0,873 0,478 0,676 0,894 0,429 0,013 0,003 0,364 0,642 0,011 0,036 

HaylingB-A r -0,33 0,04 0,29 -0,09 0,12 0,20 0,33 0,24 0,32 0,28 0,53 

p 0,201 0,873 0,257 0,723 0,660 0,448 0,199 0,344 0,215 0,279 0,031 

TFV-

Fonológica-

Total 

r -0,11 0,03 -0,25 -0,02 0,09 -0,10 -0,22 -0,08 -0,12 -0,08 -0,30 

p 0,687 0,902 0,333 0,935 0,722 0,693 0,407 0,774 0,653 0,761 0,240 

TFV-Semântica-

Total 

r 0,15 0,33 -0,49 0,22 -0,05 0,37 -0,23 0,16 -0,33 0,38 -0,16 

p 0,578 0,201 0,044 0,401 0,862 0,140 0,378 0,544 0,200 0,131 0,529 

Legenda: PCRS (Patient Competency Rating Scale/Escala de Classificação de Competência do Paciente); FIQ (Fibromyalgia Impact 

Questionnaeire/Questionário de Impacto da Fibromialgia); IFERA-II (Inventário de Dificuldades em funções executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento 

para adultos); FDT (Five Digit Test/Teste dos Cinco Dígitos); TMT (Trail Making Test/Teste de Trilhas); TFV (Tarefa de Fluência Verbal) 
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Dadas as relações encontradas entre as medidas de funções executivas e de 

funcionalidade e as relações entre funções executivas e aspectos como dor, ansiedade e 

depressão, uma nova análise foi realizada, com controle dessas últimas variáveis. Assim, 

a Tabela 6 apresenta as correlações entre as medidas de funções executivas e de 

funcionalidade das participantes com FM, após controle das medidas de ansiedade, 

depressão e dor. Uma vez que essas variáveis foram controladas na análise, os respectivos 

índices do FIQ de Ansiedade, Depressão e Dor, foram omitidos nas correlações. Como 

se pode observar na Tabela 6, a maioria das relações já identificadas na Tabela 5 se 

mantive significativa (são elas: índice de regulação do IFERA com o PCRS versão 

paciente e versão familiar, assim como com interferência no trabalho no FIQ; Corsi - OI 

com interferência no trabalho do FIQ; TMT tempo B com fadiga do FIQ; e Hayling erros 

B com interferência trabalho do FIQ). 

Ao lado disso, novas relações puderam ser identificadas após controle de dor, 

ansiedade e depressão na análise. O índice controle inibitório do IFERA teve relação 

significativa, moderada e negativa com frequência no trabalho do FIQ, sugerindo que 

maiores dificuldades no primeiro associam-se a mais faltas laborais. Os índices controle 

inibitório, aversão ao adiamento, regulação do estado e total do IFERA tiveram relações 

significativas, altas e positivas com ‘frequência de sentir-se bem’ do FIQ. Esses 

resultados significam que, eliminados os efeitos de ansiedade, depressão e dor, 

participantes com mais dificuldades de controle inibitório, aversão ao adiamento, 

regulação e no total da escala relataram sentir-se bem mais frequentemente, o que foi 

inesperado. Nessa mesma direção, também foi observada relação marginalmente 

significativa, positiva entre o índice de flexibilidade do IFERA e frequência em sentir-se 

bem do FIQ.   
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Tabela 6. 

Relações entre funções executivas e funcionalidade, após controle das medidas de ansiedade, depressão e dor 

  

PCRS-

Paciente 

PCRS-

Familiar 

FIQ-

Funcionalidade 

FIQ-Frequência 

sentir-se bem 

FIQ-

Frequência 

no 

trabalho 

FIQ-

Interferência 

no trabalho 

FIQ-

Fadiga 

FIQ-

Sentir ao 

se 

levantar 

IFERA-CI r  -0,34 0,15 -0,20 0,62 -0,54 0,34 -0,28 -0,33 

p 0,233 0,615 0,491 0,018 0,047 0,241 0,328 0,244 

IFERA-MT r  0,12 -0,32 0,26 0,17 -0,27 -0,29 -0,09 -0,14 

p  0,694 0,263 0,377 0,559 0,357 0,311 0,758 0,622 

IFERA-FLEX r  -0,50 -0,04 0,00 0,50 -0,32 0,12 0,00 -0,42 

p  0,066 0,889 0,991 0,070 0,265 0,675 0,997 0,134 

IFERA-AA r  -0,47 0,02 -0,08 0,72 -0,37 0,10 -0,26 -0,48 

p 0,092 0,957 0,783 0,004 0,198 0,739 0,363 0,083 

IFERA-Reg r -0,54 -0,59 -0,15 0,75 0,06 -0,54 -0,42 -0,53 

p 0,045 0,026 0,598 0,002 0,840 0,047 0,130 0,053 

IFERA-Total R -0,46 -0,14 -0,07 0,73 -0,41 0,00 -0,28 -0,49 

P 0,097 0,632 0,799 0,003 0,150 0,991 0,331 0,076 

Digitos-OI R 0,17 0,15 0,39 -0,27 -0,09 -0,18 -0,16 0,18 

P 0,563 0,608 0,169 0,345 0,761 0,532 0,589 0,549 

Corsi-OI R 0,21 -0,13 -0,23 -0,28 0,16 -0,55 -0,46 0,12 

P 0,481 0,666 0,433 0,323 0,574 0,041 0,097 0,685 

FDT-Inibição R -0,04 0,23 0,48 0,01 0,00 0,21 0,28 0,00 

P 0,880 0,437 0,079 0,979 0,990 0,464 0,332 0,996 

FDT-Flexibilidade R -0,06 0,47 0,06 0,04 0,05 0,29 0,46 -0,35 

p 0,835 0,090 0,844 0,893 0,868 0,321 0,098 0,226 

TMT-parte B R -0,04 0,17 -0,25 -0,14 0,45 -0,22 0,19 -0,42 
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p 0,880 0,571 0,391 0,627 0,105 0,450 0,509 0,139 

TMT-TempoB R -0,04 0,15 0,52 -0,13 0,07 0,28 0,67 -0,10 

P 0,902 0,602 0,056 0,658 0,811 0,340 0,008 0,736 

Hayling-Tempo B R -0,33 0,10 0,13 0,07 0,15 0,24 0,35 0,10 

P 0,244 0,727 0,668 0,822 0,617 0,413 0,224 0,730 

Hayling-Erros B R 0,02 -0,12 -0,30 0,06 0,24 -0,58 -0,30 -0,33 

P 0,934 0,682 0,294 0,826 0,404 0,031 0,301 0,242 

TFV-Fonológica-Total        

 

R -0,13 -0,01 -0,31 0,00 0,07 -0,09 -0,06 0,19 

P 0,662 0,979 0,281 0,987 0,809 0,758 0,830 0,508 

TFV-Semântica-Total 
R 

p 

0,21 

0,461 

0,33 

0,250 

-0,42 

0,134 

0,25 

0,380 

-0,13 

0,647 

-0,35 

0,223 

0,09 

0,379 

-0,25 

0,379 

Legenda: PCRS (Patient Competency Rating Scale/Escala de Classificação de Competência do Paciente); FIQ (Fibromyalgia Impact 

Questionnaeire/Questionário de Impacto da Fibromialgia); IFERA-II (Inventário de Dificuldades em funções executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento 

para adultos); FDT (Five Digit Test/Teste dos Cinco Dígitos); TMT (Trail Making Test/Teste de Trilhas); TFV (Tarefa de Fluência Verbal). 
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5. Discussão 

Este estudo investigou as funções executivas e a funcionalidade em mulheres com 

fibromialgia. De modo geral, os resultados possibilitaram identificar um perfil particular 

de funcionamento executivo, com déficit em algumas habilidades, ainda que não em 

outras. Além, associações entre funções executivas e funcionalidade foram observadas, 

conforme esperado.  

Para além de dor (Martins et al., 2011; Salvador, Silva & Zirbes, 2005), estudos 

também tem mostrado que pacientes com FM apresentam níveis mais elevados de 

depressão e ansiedade (Gelonch et al., 2016; Tesio et al., 2015; Veldhuijzen et al., 2012). 

Nessa mesma direção, todas as pacientes (100%) desse estudo relataram sofrimento 

mental, 41,2% resultaram em nível grave de ansiedade e 23,5% em nível grave de 

depressão. Todas as participantes relataram níveis altos de dor, com frequência diária, 

acarretando prejuízos funcionais, fato este que confirma os achados no estudo de Homann 

et al., (2012), sobre a intensidade da dor relatada pelas participantes, ou seja, quando 

maior a intensidade dolorosa, maiores as dificuldades para o desempenho de atividades 

diárias. Ainda, todas as participantes faziam uso de medicação, entre os quais sobretudo 

analgésicos e antidepressivos.  

Inicialmente, investigou-se o desempenho de funções executivas em mulheres 

com diagnóstico de fibromialgia, em relação à média de desempenho de um grupo de 

referência. No Teste de Hayling, medida que avalia habilidades de planejamento e 

inibição, os resultados indicaram que as mulheres com FM cometeram menos erros, 

contudo demandaram maior tempo de execução. Esse resultado mostra que, apesar de 

conseguirem um desempenho apropriado na tarefa, isso tem como custo a eficiência de 

sua execução, dado este consistente com o estudo de Cherry et al., (2012), onde os 
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pacientes com FM demandaram mais tempo de resposta que o GC na tarefa de Stroop, 

demonstrando maior lentificação da velocidade de processamento.  

Um padrão semelhante também foi evidente no Teste de Trilhas, em que as 

pacientes foram mais lentas em relação ao grupo utilizado como referência. Estes 

resultados evidenciam dificuldades mais evidentes com a velocidade de processamento 

em tarefas de inibição e flexibilidade cognitiva, podendo sugerir menor eficiência desses 

processos. De fato, Heredia-Torres et al., (2016) também relataram dificuldades em 

relação à velocidade de processamento nessas pacientes em tarefas de atenção, memória, 

percepção e cálculo, avaliadas pelo Programa Gradior, ferramenta computadorizada de 

avaliação cognitiva.  

Em relação às medidas de desempenho, as pacientes também demonstraram 

menor desempenho em relação a um grupo de referência no escore Ordem indireta do 

Teste de Dígitos e Blocos de Corsi. Dificuldades de memória de trabalho, tanto auditiva 

quanto visoespacial, já foram relatadas na literatura (Leavitt & Kratz, 2006; Pidal-

Miranda et al., 2018; Tesio et al., 2015, Williams et al.,2011). Por outro lado, apesar da 

literatura indicar outros déficits executivos nessas pacientes (Canovas et al., 2009; Cherry 

et al., 2014; Di Tella et al., 2015; Suhr et al., 2003) não foram observadas dificuldades 

nos índices do FDT que mensuram inibição e flexibilidade, ou nas tarefas de fluência. 

Uma hipótese para esse ocorrido é a ausência de um maior controle em termos de um 

grupo mais apropriado para as comparações, embora também possa refletir a 

especificidade das demandas de cada tarefa e não necessariamente todas habilidades 

estariam comprometidas na FM.   

Os desempenhos das pacientes também foram comparados entre si, onde foram 

observadas dificuldades leves em memória de trabalho, sobretudo visuoespacial (z ≈ -1) 

e dificuldades mais pronunciadas em flexibilidade cognitiva (z < -1,5) e em controle 
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inibitório (z < -1,5), estas últimas quando consideradas as medidas de tempo, resultados 

confirmados no estudo de Cherry et al., (2012).  

A literatura tem evidenciado a presença de sintomas de ansiedade e depressão em 

pacientes com FM (Cherry et al.,2009; Rodríguez-Andreu et al., 2009). Além disso, há 

evidência de que a dor poderia comprometer o desempenho em tarefas cognitivas e 

funcionamento (Miró et al., 2014).  Frente a isso, o segundo objetivo específico foi 

investigar a associação entre depressão, ansiedade e dor com funções executivas e 

funcionalidade no grupo de pacientes. Verificou-se associação entre o autorrelado de 

dificuldade de memória de trabalho e sintomas de ansiedade, ou seja, aquelas pacientes 

que percebem maiores dificuldades na memória de trabalho, também apresentaram 

maiores sintomas de ansiedade, dado este também observado em outros estudos (Pidal-

Miranda et al., 2018; Williams et al., 2011). Também foi verificado uma associação entre 

o índice de inibição do FDT e intensidade da dor, ou seja, indivíduos com pior inibição 

tendem a relatar maior intensidade da dor. Conforme achado no estudo de Veldhuijzen et 

al., (2012), foram encontradas relações significativas entre dor e as medidas de inibição, 

sugerindo que dores mais intensas estariam relacionadas a maiores tempos de resposta.  

Houve também uma tendência marginalmente significativa indicando 

associação entre relato de dificuldades na regulação do estado e executivas com 

ansiedade. Este achado corrobora o encontrado pelo estudo de Gelonch et al. (2016), em 

que as participantes com FM demonstraram pontuações maiores nas escalas de ansiedade 

e depressão e maior disfunção na escala de FE, indicando pior desempenho por parte das 

participantes com FM. Também houve uma tendência sugerindo que pacientes menos 

eficientes em flexibilidade cognitiva relatam maiores níveis de ansiedade e depressão. 

Este achado, de forma geral, ilustra a presença de algumas associações, ainda que 

específicas ou pontuais, entre dificuldades executivas e a percepção de dificuldades 
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executivas (escala de autorrelato) e aspectos como dor, ansiedade e depressão, comuns 

ao quadro clínico, corroborando achados prévios da área (Cherry et al., 2009; Cánovas et 

al., 2009; Correa et al., 2011; Glass et al., 2011; Miró, et al., 2014; Moore, Keogh & 

Eccleston, 2012; Rodríguez-Andreu et al., 2009; ) e reforçando a consideração desses 

sintomas em estudos com FM. 

Outras correlações significativas foram observadas entre as escalas de autorrelato 

de funcionalidade e interferência da dor e ansiedade, assim como entre essa última e o 

índice de frequência em sentir-se bem do FIQ. Todas as associações foram no sentido 

esperado: maior intensidade da dor ou maior nível de ansiedade associa-se a pior 

funcionalidade percebida, assim como maior ansiedade coocorre com menor frequência 

de ‘sentir-se bem’. Da mesma forma, relações foram estabelecidas entre o índice de fadiga 

do FIQ com ansiedade e depressão, demonstrando que as pacientes com FM que 

autorrelataram sentir mais fadiga apresentam maior sintomatologia de ansiedade e 

depressão. Esses dados vão ao encontro dos achados no estudo de Williams et al., (2011), 

em que o grupo das participantes com FM apresentou grande prejuízo na escala de déficits 

cognitivos percebidos associados aos sintomas de dor, ansiedade, depressão e fadiga.  

De acordo com Gormsen et al., (2009), a FM tem um impacto importante na 

qualidade de vida e saúde dos pacientes, influenciando aspectos de sua funcionalidade 

para atividades diárias. A associação entre aspectos da funcionalidade com depressão, 

ansiedade e dor, observados nesta pesquisa pode sugerir que, na presença de maior 

intensidade de dor, assim como de sintomas depressivos e ansiosos, a funcionalidade 

poderia ser ainda mais impactada, de modo que esses seriam aspectos a serem 

monitorados, sobretudo em mulheres, haja visto evidência de que elas sofreriam maior 

impacto da doença em determinados domínios funcionais (Salaffi et al., 2016).    
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Os últimos objetivos específicos investigaram a relação entre funções executivas 

e funcionalidade, com e sem controle das medidas de ansiedade, depressão e dor. As 

relações encontradas nas análises anteriores justificam a necessidade desse controle nas 

análises. Algumas relações, em geral moderadas foram observadas entre índices de 

funções executivas e aspectos da funcionalidade. Entre elas, verificou-se que maiores 

dificuldades relatadas de inibição associaram-se a maior sintomatologia de ansiedade 

(FIQ). A percepção de déficits em praticamente todas as escalas da medida de autorrelato 

de dificuldades executivas associou-se com a escala de funcionalidade (PCRS), versão 

paciente e/ou familiar, indicando que maiores dificuldades executivas percebidas 

estariam relacionadas a uma pior funcionalidade. Apenas uma relação não esperada foi 

encontrada, entre regulação do estado e interferência na capacidade ou frequência de 

trabalho do FIQ, indicando que a dificuldade na regulação do estado, que se refere a 

mobilização da energia necessária em conduzir o comportamento do indivíduo a um 

objetivo específico (Dias et al., 2021), associou-se à uma menor interferência da FM nas 

atividades laborais, resultado esse que não condiz com os achados em outros estudos 

(Homann, Goes, Timossi & Leite, 2011), no entanto, como será mencionado adiante as 

relações com alguns índices do FIQ devem ser tomadas com cuidado, visto que alguns 

desses índices são derivados de itens únicos. Com exceção deste último, esses dados são 

corroborados em estudos anteriores (Jones et al., 2010; Salaffi et al., 2016; Williams et 

al., 2011) e fazem sentido frente à demanda e necessidade das habilidades executivas nas 

tarefas do dia a dia (Branco, Ponsoni & Cotrena, 2017; Fuentes et al., 2014). 

Mas não somente a partir da medida de autorrelato essas associações foram 

observadas. De modo geral, relações significativas foram observadas entre desempenhos 

nas tarefas executivas e índices de funcionalidade, sugerindo que melhor memória de 

trabalho associa-se a melhor funcionalidade, menores interferência no trabalho, fadiga e 
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ansiedade; maior eficiência (menor latência) em flexibilidade associa-se com menor 

fadiga e maior frequência de sentir-se bem; assim como melhor fluência verbal semântica 

também associa-se a melhor funcionalidade. Achados como estes foram observados em 

outros estudos que avaliaram medidas subjetivas e objetivas de funções executivas e 

funcionalidade (Gelonch et al., 2016; Pidal-Miranda et al., 2018; Williams et al., 2011). 

Um achado inesperado foi em relação à associação de erros na parte B do Hayling 

e diversos aspectos da funcionalidade, todas contrárias à direção esperada. No entanto, 

cabe lembrar que nesta parte do teste, as pacientes tiveram um tempo de resposta médio 

quase 5 vezes superior à média indicada no manual do instrumento (Burguess & Shallice, 

1997; Fonseca et al., 2010).   Ou seja, a lentificação para emitir a resposta pode ter 

favorecido a evitação de erros e, dessa forma, influenciado essas associações. Já quando 

considerada a medida de tempo, maior eficiência (menor latência) em inibição associou-

se a menor relato de sintomatologia depressiva. De modo geral, essas associações são 

consistentes com a literatura observada (Dick et al., 2008; Miró et al., 2014; Veldhuijzen 

et al., 2012; Williams et al., 2011;) e podem sugerir que, para além do comprometimento 

funcional característico da doença, considerar seus componentes cognitivos pode ter 

importância para entender a gravidade de cada caso. Alguns autores (Dailey et al., 2014; 

Park, Glass, Minnear & Crofford, 2001; Glass, Park, Minear & Crofford, 2005) sugerem 

que os aspectos cognitivos podem ser mais impactantes do que a dor.  

Com o controle estatístico de dor, ansiedade e depressão, apesar de algumas 

relações deixarem de ser significativas, muitas se mantiveram, sugerindo que funções 

executivas e funcionalidade estão de fato associadas e que tais relações não se devem ao 

efeito de uma 3ª variável. Das relações antes estabelecidas com cometimento de erros no 

Hayling, apenas a com interferência na capacidade/frequência ao trabalho se manteve e a 
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hipótese é de que tempo de resposta tenha interferido no cometimento de erros e nas 

associações deste com outras variáveis. 

Com o controle de dor, ansiedade e depressão, novas relações foram observadas 

entre as escalas da medida de relato de dificuldades executivas e alguns índices de 

funcionalidade, sobretudo com a frequência em ‘sentir-se bem’. No entanto, contrário ao 

esperado, indivíduos que relataram maiores dificuldades executivas percebidas também 

relataram sentirem-se bem com maior frequência. Pode ser o caso de indivíduos com 

maiores dificuldades executivas terem maior dificuldade de autoavaliar como se sentiram 

nos últimos dias ou pode ser efeito do controle estatístico das covariâncias de dor, 

ansiedade e depressão ter distorcido as relações. Apesar de, nesse estudo, não ter sido 

investigada a associação entre medidas de funções executivas a partir de desempenho e 

de relato, pode ser o caso de que cautela seja necessária no uso de medidas de relato nessa 

população, o que poderá ser aprofundado em estudos futuros. Outro aspecto que pode 

ajudar a explicar essa relação inesperada é que, à exceção da subescala de funcionalidade, 

o FIQ avalia diferentes aspectos associados à FM a partir de itens únicos, o que pode 

tornar questionável sua precisão. Nesse sentido, as relações com índices do FIQ devem 

ser tomadas com cautela e a inclusão do PCRS como outra medida de funcionalidade 

deve ser destacada. De fato, quando considerada a PCRS, auto e heterorrelato, houve 

consistência na associação com a medida de regulação do IFERA. 

De modo geral, a literatura já mostra a associação de habilidades cognitivas 

comprometidas na FM com ansiedade, depressão e dor (Cherry et al., 2009; Rodríguez-

Andreu, 2009; Miró et al., 2014), e consequentemente, piores níveis de funcionalidade 

para esses pacientes, o que prejudica suas atividades da vida diária, desde as mais básicas 

até atividades mais complexas.  
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Este estudo corrobora e acrescenta aos anteriores, evidências de prejuízos na 

memória de trabalho e na eficiência (consideradas as medidas de tempo) em flexibilidade 

cognitiva e inibição. Estes dois últimos sendo as dificuldades mais proeminentes das 

participantes em uma análise intra-sujeitos. Os mecanismos de inibição cognitiva se 

mostram prejudicados nos pacientes com FM, o que corrobora a hipótese de 

hipervigilância à dor, prejudicando a funcionalidade diária nessa população (Crombez, 

Van Damme & Eccleston, 2005; Leeuw et al., 2007), e o que também explicaria os 

resultados dessa investigação. 

A funcionalidade, entendida como um conjunto de habilidades que possibilita 

interagir adequadamente no meio social, realizar atividades básicas do cotidiano, bem 

como desenvolver atividades acadêmicas e laborais de maneira satisfatória (Leung, 

Bowie & Harvey, 2008) associou-se tanto a dor, ansiedade e depressão, bem como com 

as funções executivas, mesmo com o controle de dor, ansiedade e depressão, mostrando 

que essas não explicam totalmente as relações funções executivas x funcionamento diário. 

As funções executivas estão implicadas em um conjunto de habilidades necessárias para 

a adaptação, regulação, monitoramento e planejamento de comportamentos e cognições 

necessários na realização de atividades do cotidiano (Gazzaniga et al., 2006) e seu 

prejuízo na FM poderia ser mais um fator de impacto na funcionalidade, já 

comprometidas desses pacientes. Por exemplo, mulheres com a síndrome relataram 

dificuldades em realizar tarefas diárias de forma independente, reduzindo sua qualidade 

de vida (Jones et al., 2008). Um comprometimento executivo poderia reduzir ainda mais 

a autonomia desses indivíduos visto que as funções executivas são habilidades cruciais 

para a adaptação do sujeito às demandas da vida diária, é através do bom desempenho 

delas que um indivíduo responde de maneira saudável às demandas ambientais.   
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As limitações metodológicas deste estudo devem ser levadas em consideração, 

sendo a primeira delas o pequeno número amostral, que pode se apresentar como um risco 

de viés, visto que pode não representar adequadamente a população de interesse. Ainda 

sobre a amostra, é importante salientar que as participantes possuíam alto nível 

socioeconômico e de escolaridade, o que pode não ser representativo da população. A 

sequência de instrumentos aplicados durante as sessões de coleta de dados foi a mesma 

para todas as participantes, sendo um ponto importante a ser destacado, visto que pode 

configurar um viés de resposta, haja vista a possibilidade de fadiga, sintoma característico 

da FM, que pode ter surgido nas participantes e influenciado seus desempenhos nos 

resultados. A ausência de grupo controle compromete comparações estatísticas mais 

exatas, entretanto as avaliações da pesquisa, que ocorriam de maneira presencial, foram 

prejudicadas e tiveram que ser interrompidas devido a pandemia de Covid-19 que se 

iniciou no Brasil no mês de março de 2020. No entanto, buscou-se minimizar essas 

limitações com alguns controles e procedimentos estatísticos que garantissem boa 

interpretabilidade dos dados. Essas limitações devem ser consideradas em estudo futuros. 

Por outro lado, destaca-se que a presente pesquisa utilizou-se de diversas medidas de 

relato e desempenho – foram utilizadas duas escalas de funcionalidade, sendo uma delas 

específica para a população em questão – bem como se propôs a avaliar vários 

componentes de funções executivas. O estudo também é um dos poucos realizados na 

América Latina.  

Em suma, os achados na pesquisa corroboram para o conceito multifacetado de 

´fibrofog`, conjunto de disfunções cognitivas na FM (Kavitz & Katz, 2015; Walitt et al., 

2016), que surge como um problema real para essa população e que impacta diretamente 

em seu desempenho das atividades da vida diária, trazendo prejuízos e limitações sentidos 

pelas participantes e também observados por familiares. Neste sentido, observar a 
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complexidade do ´fibrofog` e aspectos associados é um ponto crucial que esta pesquisa 

se propôs a mostrar, no intuito de ampliar as discussões e somar aos dados já achados 

anteriormente, e sugerir, no contexto clínico, base científica para avaliações, intervenções 

e tratamentos que considerem aspectos psicológicos e neuropsicológicos envolvidos e 

minimizem os impactos desta síndrome.  
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6. Considerações Finais 

Com a utilização de medidas de relato e desempenho, e abrangência na testagem 

dos vários componentes de funções executivas, foi possível observar que as pacientes 

com FM apresentaram prejuízos em alguns destes componentes, sendo eles inibição, 

flexibilidade cognitiva, quando consideradas medidas de tempo, e memória de trabalho.  

Além da associação das funções executivas e da funcionalidade com aspectos como dor, 

ansiedade e depressão, pode-se verificar também a importante relação entre o 

comprometimento executivo e a funcionalidade nessa população, um aspecto que pode 

ajudar a compreender e a avaliar a funcionalidade na FM, visto que várias habilidades da 

vida diária se mostram prejudicas e alterações executivas parecem se associar a maiores 

prejuízos nessas atividades da vida diária.  

Neste sentido, apesar das limitações já assinaladas, a dissertação cumpriu seus 

objetivos propostos, e trouxe resultados que devem ser levados em consideração e, em 

conjunto com outras evidências na área, podem sugerir algumas implicações para o 

tratamento da FM, como para o delineamento de avaliações e intervenções em contexto 

clínico para esse grupo, que podem incluir estratégias terapêuticas cognitivas e processos 

de reabilitação com o objetivo de minimizar dificuldades percebidas e proporcionar maior 

autonomia e, consequentemente, melhor qualidade de vida para essa população. O estudo 

também traz a importância da validação, em caráter multidisciplinar, dos aspectos 

cognitivos como um fator necessário a ser avaliado na prática clínica em FM, visto que 

associa-se potencialmente impacta as atividades da vida diária.  
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8. Apêndices  

 

Apêndice 1: Convite para participação de pesquisa científica 
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo do participante 

 

1) Pesquisa: Avaliação de Funcionalidade e funções executivas em mulheres com 

diagnóstico de fibromialgia 

Olá! Convidamos você a participar de nossa pesquisa. Nosso objetivo é investigar as funções 

executivas e a funcionalidade em mulheres com fibromialgia. Justificativa: O estudo é importante 

pois tem o intuito de verificar os possíveis comprometimentos cognitivos que estes indivíduos 

possam apresentar e se/como podem afetar sua rotina e atividades diárias. Esse conhecimento 

pode possibilitar intervenções e encaminhamentos a profissionais da saúde, reabilitação 

neuropsicológica e acompanhamento psicoterápico, no intuito de promover maior qualidade de 

vida paras estes sujeitos.  

2) Procedimento a ser seguido: A pesquisa é de caráter voluntário, as informações obtidas 

e usadas no projeto serão tratadas anonimamente, sendo usadas apenas para fins científicos. 

Participarão apenas aqueles que autorizarem, perante assinatura neste TCLE. Todo processo 

acontecerá no Serviço de Atendimento Psicológico à Comunidade (SAPSI), dentro da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os participantes serão avaliados por meio de 

testes e escalas, funções executivas, inteligência, aspectos de humor como ansiedade e depressão 

e funcionalidade. Serão ao todo 14 instrumentos, a aplicação destes será dividida em duas sessões, 

de aproximadamente uma hora cada uma. Ainda assim, havendo cansaço ou desconforto, a 

avaliação pode ser interrompida e continuada em outro momento.   

3) Risco e desconfortos: Os riscos dessa pesquisa são considerados mínimos. Algum 

desconforto pode se dar em função do tempo que o participante disporá para responder aos 

instrumentos nas avaliações. Faremos o possível para garantir sigilo de todas as informações 

obtidas, mas não se pode descartar totalmente o risco de quebra de sigilo, mesmo que involuntária 

e não intencional. Há tarefas que podem mobilizar algum aspecto emocional do participante, neste 

caso se houver desconforto ou frustração do participante, a pesquisadora responsável (psicóloga) 

estará capacitada para acolhimento. Se identificada necessidade e/ou interesse dos participantes, 

a pesquisadora poderá orienta-los para atendimento no SAPSI – UFSC ou em associações de 

fibromialgia da região. 

4) Benefícios: Benefícios indiretos: O estudo contribuirá com o acúmulo de evidências e 

informações sobre aspectos do funcionamento cognitivo de pacientes com fibromialgia. Como 

benefício direto, a pesquisadora responsável se compromete em realizar sessões de psicoeducação 

aos participantes com o intuito de promover maior conhecimento sobre a fibromialgia e qualidade 

de vida para os sujeitos.  

5) Assistência e responsável pela pesquisa / Garantia de esclarecimentos: O participante 

terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados a esta pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, no contato com a 

pesquisadora: Bárbara Thais Veras de Mendonça (email: barbaratvmendonca@hotmail.com) ou 

a professora orientadora desta pesquisa Natália M. Dias (natalia.m.dias@ufsc.com.br) 

Caso deseje, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. O contato com 

o CEP - UFSC pode ser realizado pelo telefone (48) 3721-6094, pelo e- mail: 

cep.propesq@contato.ufsc.br ou no seguinte endereço: Universidade Federal de Santa Catarina - 

mailto:barbaratvmendonca@hotmail.com
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Reitoria II – Rua Desembargador Vitor Lima, n° 222, 4° andar, sala 401, Trindade, CEP 88 040-

400 – Florianópolis – SC. 

Para além dos e-mails acima fornecidos, a pesquisadora e a professora orientadora podem 

ser contatadas em: Universidade Federal de Santa Catarina – Depto de Psicologia, Bloco C, Sala 

15A, Cidade Universitária, Trindade, CEP 88 040-400 – Florianópolis – SC (Bárbara Thais Veras 

de Mendonça) ou pelo fone 92 9 81147500. 

6) Liberdade do participante: Você poderá desistir da participação na pesquisa quando 

quiser, tendo a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento, sem precisar dar 

explicações. Para isso, comunique seu desejo aos pesquisadores pelos contatos acima 

mencionados.  

7) Sigilo: Você terá salvaguardada a confidencialidade, sigilo e privacidade dos dados de 

participante e seu desempenho nas tarefas. Os pesquisadores garantem o sigilo em relação aos 

resultados para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Os resultados apenas serão 

usados para publicações, sempre de forma coletiva, sem revelar nomes, instituição ou 

qualquer informação relacionada à privacidade do participante. Os protocolos em papel 

respondidos durante sua participação ficarão armazenados por pelo menos cinco anos, em 

sala e armário chaveados, de posse do pesquisador responsável, podendo ser descartados  

posteriormente ou mantidos armazenados em sigilo. 

8) Custos: Você não terá nenhuma despesa e não receberá remuneração. Porém, caso você tenha 

alguma despesa ou qualquer prejuízo financeiro em decorrência direta desta pesquisa, você 

terá garantia de ressarcimento. Em caso de dano, material ou imaterial, comprovadamente 

decorrente da pesquisa, você terá garantia de indenização. 

 

O pesquisador responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 466/12, que trata dos preceitos 

éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. Duas vias de igual teor deste documento estão 

sendo rubricadas e assinadas por você e pelo pesquisador responsável. Guarde 

cuidadosamente a sua via, pois é um documento que traz importantes informações de contato e 

garante os seus direitos como participante da pesquisa. 

Considerando que a proposta foi apresentada e as dúvidas foram sanadas, solicito o seu 

consentimento livre e espontâneo para sua participação no estudo. 

 

Consentimento de permissão para participação 

 

Eu, ______________________________________________, RG 

____________________, li este documento (ou tive este documento lido para mim por uma 

pessoa de confiança) e obtive da pesquisadora todas as informações que julguei necessárias para 

me sentir esclarecido e optar por livre e espontânea vontade participar dessa pesquisa. Estou ciente 

que receberei uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por mim e 

pela pesquisadora responsável. Entendo que ao assinar este documento, não estou abdicando de 

meus direitos legais. 

 

Local: _________________________________________________ Data: ____/______/_____ 

 

Telefone para contato: (   ) _________________________ 

 

 

 

__________________________                         ______________________________ 

Assinatura do responsável                            Assinatura do pesquisador 
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Apêndice 3: Artigo de revisão – Aceite Psychology & Neuroscience  
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Apêndice 4: Artigo de revisão – Página título 

 

Executive functions in fibromyalgia: a systematic review 
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Apêndice 5: Artigo de revisão – Resumo  

Abstract 

Objective: The study investigated impairment in executive functions (EF) in patients 

with Fibromyalgia (FM), based on a systematic review. Methods: Following the 

PRISMA writing guide, the search took place in the PsychInfo, PubMed/MEDLINE, 

Scopus, Web of Science, LILACS and ProQuest T&D databases, without delimiting the 

time frame. A total of 2,164 studies were identified. After the selection steps, in which 

the eligibility criteria - empirical studies; with individuals diagnosed with FM; studies 

that used EF measurement instruments; comparative studies that included a healthy 

control group - were applied, 21 articles were included for analysis. Results: There was 

evidence of impairment in inhibitory control and attention, a result that was maintained 

even after controlling for anxiety and depression. Deficits in working memory were also 

suggested, while few studies investigated impairments in cognitive flexibility. There was 

no consistent evidence of compromise in fluency, decision making or planning. 

Conclusions: The study contributes to a mapping of the area, identifying the constructs 

and instruments most used. The findings can direct future studies and the clinical practice 

in the treatment of people with FM. The neuropsychological assessment can be a relevant 

resource to address possible executive difficulties in these patients and the consequences 

for their treatment and functionality. 

Keywords: chronic pain, neuropsychology, neuropsychological assessment. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1: Questionário de Identificação do paciente/participante (QIP) 

 

Nome do participante: _______________________________  

Data de nascimento:   ____________________________    Sexo:   Fem.     Masc. 

Idade: _________________                 

Escolaridade: ________________________        Estuda atualmente:  Não    Sim   

Profissão: ___________________               Ocupação Atual: ______________________ 

 

1) Você possui diagnóstico de Fibromialgia? 

   Não    Sim   

2) Quando obteve o diagnóstico? Por quem foi realizado? 

__________________________ 

 

3) Possui quadro clínico (psiquiátrico/neurológico)?   

 Não    Sim  -  Qual? 

______________________________________________________ 

 

4) Realiza tratamento para alguma condição que não a Fibromialgia?  

  Não    Sim  -  Qual? ___________________________________________________ 

 

5) Faz uso de medicação?  

  Não    Sim  -  Qual? ____________________ 
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Anexo 2: Inventário Breve de Dor/ Brief Pain Inventory (BPI) 
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Anexo3: Questionário do Impacto da Fibromialgia/ Fibromyalgia Impact Questionnaire 

(FIQ) 

1. O que você é 

capaz de fazer: 

Sempre  Muitas 

vezes  

Ocasionalmente  Nunca  

a) Fazer compras      

b) Lavar roupas      

c) Cozinhar     

d) Lavar louça     

e) Limpar a casa 

(varrer, passar 

pano, etc) 

    

f) Arrumar a 

cama 

    

g) Andar vários 

quarteirões  

    

h) Visitar 

parentes ou 

amigos  

    

i) Cuidar do 

quintal ou 

jardim  

    

j) Dirigir carro 

ou andar de 

ônibus  

    

 

Nos últimos sete dias: 

2) Nos últimos setes dias, quanto você se sentiu bem? 

0     1     2     3     4     5     6     7  

3) Por causa da fibromialgia, quantos dias você faltou ao trabalho? (ou deixou de 

trabalhar, se você trabalha em casa): 

0     1     2     3     4     5     6     7  

4) Quanto a fibromialgia interferiu na capacidade de fazer seu serviço? 

|___________________________________________________________________| 

Não interferiu                                                                                      Atrapalhou muito  

5) Quanto dor você sentiu? 

|___________________________________________________________________| 

Nenhuma                                                                                             Muita dor  

6) Você sentiu cansaço? 

|___________________________________________________________________| 

Não                                                                                                      Sim, muito  
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7) Como você se sentiu ao se levantar de manhã? 

|___________________________________________________________________| 

Descansado(a)                                                                                   Muito(a) cansado(a)  

8) Você sentiu rigidez? (ou corpo travado): 

|___________________________________________________________________| 

Não                                                                                                    Sim, muito(a)  

9) Você se sentiu nervoso(a) e/ou ansioso(a)? 

|___________________________________________________________________| 

Não, nenhum pouco                                                                           Sim, muito 

10) Você se sentiu deprimido(a) ou desanimado(a)? 

|___________________________________________________________________| 

Não, nenhum pouco                                                                            Sim, muito  
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Anexo 4: Parecer Comitê de Ética  
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