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RESUMO 
 
Nunes, Thiago Coronato. Investigação sobre queixas de memória e transtornos 
associados em acadêmicos de medicina da Universidade Federal Fluminense. 
2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Biomédicas) - Instituto Biomédico, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ. 2016. 

Introdução: É comum a queixa de dificuldade de memória em jovens, levando muitos 
deles a automedicação com estimulantes como o metilfenidato. Objetivos: Encontrar 
a prevalência de queixas de memória em estudantes de medicina, e sua 
comorbidade com transtornos de humor, ansiedade e de uso de substâncias. 
Metodologia: 59 estudantes do último ano de Medicina da UFF foram avaliados 
através do  Inventário de depressão de Beck, Inventário de ansiedade de Beck, 
Questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias (ASSIST), 
Escala de queixas subjetivas de memória. Resultados: Investigamos 32 homens e 
27 mulheres, com idade média de 25,7 anos, dos quais 61% apresentavam queixa 
de memória, 54% consideravam que sua ansiedade atrapalhava seu desempenho, 
10%  apresentavam ideação suicida, 64%  insônia significativa com 6,4 horas em 
média de sono. Álcool (93%), tabaco (32%), maconha (27%) e hipnóticos/sedativos 
(17%) foram as substâncias mais utilizadas nos últimos 3 meses. Não possuir 
religião foi estatisticamente significante (Spearman p<0,05) com utilizar substâncias 
psicoativas. Identificamos que quem tem ansiedade moderada a alta tem queixa de 
memória (Fisher: p=0,0432). Discussão: O fator que apresentou relevância 
estatística para piora da queixa de memória entre jovens acadêmicos de Medicina 
foi a ansiedade, que parece ser negativa nos processos cognitivos da percepção 
sobre a capacidade de memorização. Nenhum dos jovens investigados possuía 
déficit real no seu desempenho acadêmico. Diferentemente dos problemas 
cognitivos dos idosos, a queixa cognitiva dos jovens é relativa, relacionada com uma 
percepção subjetiva e dependente do grau de ansiedade que estão apresentando. 
Conclusão: Ansiedade demonstrou estar relacionada com queixas de memória em 
jovens. Estimulantes, medicamentos que reconhecidamente aumentam a ansiedade 
estão contra-indicados. É possível afirmar que a prescrição de alguns 
antidepressivos, benzodiazepínicos em doses ansiolíticas ou outras medidas não 
farmacológicas como a prática de “mindfulness" (atenção plena), sejam a medida 
mais adequada nessas situações. 
 
Palavras-chave: memória, ansiedade, sono, jovens 
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ABSTRACT 

Nunes, Thiago Coronato. Investigation about memory complaints and 
associated disorders in medicine academics from Federal Fluminense 
University. 2016. Dissertation (Master´s degree in Biomedicine Sciences) - 
Biomedicine Institute, Federal Fluminense University, Niteroi  -RJ. 2016. 

Introduction: The memory difficulty complaint is common in young people, which 
leads to many to self-medication with stimulants such as methylphenidate. Goals: 
Finding the prevalence of memory complaints in medicine students, and its 
comorbidity with humor disorders, anxiety and substance use. Methodology: 59 
students from senior year in Medicine at UFF were evaluated through Beck 
Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Alcohol, tobacco and other substances 
use screening quiz (ASSIST), Subjective memory complaints scale. Results: We 
investigated 32 men and 27 women, at an average age of 25.7, from whom 61% 
presented memory complaint, 54% considered their anxiety disturbed their 
performance, 10% presented suicidal ideation, 64% significant insomnia with 6.4 
average sleep hours. Alcohol (93%), tobacco (32%), marijuana (27%) and hypnotics/
sedatives (17%) were the most used substances in the last 3 months. Not having a 
religion was statistically significant (Spearman p<0,05) as well as utilizing 
psychoactive substances. We identified that who has moderate to high anxiety has 
memory complaint (Fisher: p=0,0432). Discussion: The factor that presented statistic 
relevance to a worsening in the memory complaint among academic young people 
was the anxiety, which seems to be negative in the cognitive processes of 
memorizing capacity. None of the young people investigated had real deficit in their 
academic performance. Different from the elderly´s cognitive problems, the young 
people´s cognitive complaint is relative, related to a subjective perception and 
depending on the anxiety degree they are presenting. Conclusion: Anxiety 
demonstrated to be related to memory complaint in young people. Stimulants, 
medicine that admittedly enhance anxiety are contraindicated. It is possible to affirm 
that the prescribing of some anti-depressives, benzodiazepines in anxiolytic doses or 
another non-pharmacological measures such as the practice of mindfulness are the 
most adequate measures in these situations.    

Keywords: memory, anxiety, sleep, young people.   

 
 
 
 
 
 
 

x



 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1: Dados sociodemográficos de estudantes  
de medicina avaliados quanto a queixas de memória  
e transtornos associados (59 indivíduos) ……………………………………………… 12 
 
TABELA 2: Uso de medicamentos relatados pelos  
estudantes de medicina avaliados quanto a queixas  
de memória e transtornos associados (59 indivíduos) ……………………………….. 13 
 
TABELA 3: Resposta para a pergunta “Tem queixa sobre  
sua memória?” feita para os estudantes de medicina  
avaliados quanto a queixas de memória e transtornos  
associados (59 indivíduos) ………………………………………………………………. 16 

TABELA 4: Resposta para a pergunta “Tem tido dificuldade  
para concentra-se?” feita para os estudantes de  
medicina avaliados quanto a queixas de memória e  
transtornos associados (59 indivíduos) ………………………………………………… 16  
 
TABELA 5: Uso de substâncias psicoativas na amostra  
de estudantes de medicina avaliados quanto a  
queixas de memória e transtornos associados  
(59 indivíduos) seguindo o questionário ASSIST …………………………………….. 19 
 
TABELA 6: Critérios diagnósticos para o transtorno  
de ansiedade generalizada segundo o Manual  
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais  
em sua 5ª Edição (DSM-V) ……………………………………………………………… 23 
 
TABELA 7: Medicamentos utilizados para o  
tratamento do transtorno de ansiedade generalizada ……………………………….. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 

xi

12

13

16

16

19

23

25



LISTA DE GRÁFICOS 

 
GRÁFICO 1: Distribuição de números de horas de  
sono nos estudantes de medicina avaliados  
quanto a queixas de memória e transtornos  
associados (59 indivíduos) ………………………………………………………………. 14 

GRÁFICO 2: Distribuição da gravidade de insônia  
relatada pelos estudantes de medicina avaliados  
quanto a queixas de memória e transtornos  
associados (59 indivíduos) através do “Insomnia  
Severity Índex" em sua versão em português ………………………………………… 14 
 
GRÁFICO 3: Pontuação no Questionário de  
Queixas Subjetivas de Memória nos estudantes  
de medicina avaliados quanto a queixas de  
memória e transtornos associados (59 indivíduos).  
Respostas maior que 3 indicam necessidade de  
avaliação para o indivíduo ……………………………………………………………… 15 

GRÁFICO 4: Pontuação do Inventário de Beck  
para Ansiedade na amostra de estudantes de  
medicina avaliados quanto queixas de memória  
e transtornos associados (59 indivíduos) ……………………………………………… 17 
 
GRÁFICO 5: Pontuação no Inventário de Beck  
para depressão na amostra de estudantes de  
medicina avaliados quanto a queixas de  
memória e transtornos associados (59 indivíduos) …………………………………… 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xii

14

14

15

17

18



SUMÁRIO 

RESUMO …………………………………………………………………………………… ix 
ABSTRACT …………………………………………………………………………………  x  
LISTA DE TABELAS ………………………………………………………………………. xi  
LISTA DE GRÁFICOS ……………………………………………………………………. xii  
SUMÁRIO ………………………………………………………………………………….. xii  
1. INTRODUÇÃO …………………………………………………………………………..  1  
2. OBJETIVOS ……………………………………………………………………………..  3  
3. HIPÓTESE ………………………………………………………………………………  4  
4. REVISÃO DA LITERATURA ………………………………………………………….   5  
5. METODOLOGIA ………………………………………………………………………..  8  
6. DESCRIÇÃO DAS ESCADAS UTILIZADAS ………………………………………..  9  
 6.1. Inventário de Depressão de Beck ……………………………..…………………  9 
 6.2. Inventário de Ansiedade de Beck …………………………………….…………..  9 
 6.3. Inventário para Insônia …………………………………………………………….  9 
 6.4. ASSIST …………………………………………………………………………….  10  
 6.5. Escala de Queixas Subjetivas de Memória ……………………………………. 10 
7. ANÁLISE ESTATÍSTICA ………………………………………………………………. 11  
8. RESULTADOS …………………………………………………………………………. 12  
 8.1. Amostra …………………………………………………………………………….. 12  
 8.2. Religião …………………………………………………………………………….. 12 
 8.3. Morbidades clínicas e psiquiátricas …………………………………………….. 12 
 8.4. Medicamentos em uso …………………………………………………………… 13 
 8.5. Sono ………………………………………………………………………………..  13  
 8.6. Memória e concentração ………………………………………………………… 15 
 8.7. Ansiedade …………………………………………………………………………. 17 
 8.8. Depressão …………………………………………………………………………. 18 
 8.9. Uso de substâncias psicoativas …………………………………………………. 19 
 8.10. Desempenho acadêmico ……………………………………………………….. 19 
9. RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA …………………………………………. 20  
10. DISCUSSÃO …………………………………………………………………………. 21  
11. CONCLUSÃO ………………………………………………………………………… 26  
12. ANEXOS ………………………………………………………………………………. 27  
 12.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ……………………………….  28 
 12.2. Inventário de Beck para Depressão …………………………………………..  29 
 12.3. Inventário de Beck para Ansiedade …………………………………………… 32 
 12.4. Inventario para Insônia …………………………………………………………. 33 
 12.5. ASSIST …………………………………………………………………………… 34 
 12.6. Escala de Queixas Subjetivas de Memória ………………………………….  37 
 12.7. Pontuação das Escalas Utilizadas ……………………………………………. 38 
 12.8. Resumo para o World Congress on Brain, Behavior and Motion 2016 …… 39 
 12.9. Draft do artigo a ser submetido para publicação científica ………………….  
13. Bibliografia ……………………………………………………………………………. 
14. Contato com o autor ………………………………………………………………… 
 
 
 

xiii

ix 
x
xi
xii  
xii  
1
3
4
5
8
9
9
9
9

10
10
11
12
12
12
12
13
13
15
17
18
19
19
20
21
26
27
28
29
32
33
34
37
38
39  
40
45
47



  1. INTRODUÇÃO 
 
  É comum a queixa de dificuldade de memória em jovens acadêmicos, seja 

para memorizar quanto para evocar informações. Isto leva muitos estudantes a 

procurar atendimento especializado, ou praticarem a automedicação com 

estimulantes como o metilfenidato1.  
  Muito se fala e se estuda sobre os processos de adoecimento da memória do 

ser humano a medida que o envelhecimento avança, mas pouco se dá atenção aos 

processos da percepção de falha da memória que acomete os adultos jovens. Os 

jovens são usados na maioria dos estudos como grupo controle dos experimentos 

feitos com os adultos de idade avançada, como vemos em Lalanne (2013) - The 

Self-Reference Effect on Episodic Memory Recollection in Young and Older Adults 

and Alzheimer's Disease2, ou em Mazurek (2015) - Effects of age on a real-world 

What-Where-When memory task3. É raro, portanto, encontrar pesquisas exclusivas 

sobre a memória dos jovens. 
  Por definição memória é o processo entre as funções cognitivas onde 

informações são armazenadas no cérebro, sendo trazidas de volta à consciência 

posteriormente quando necessário4. Jaspers, um dos mais clássicos 

psicopatologistas, classifica três aspectos diferentes da memória, sendo a primeira a 

capacidade de fixação definida como a capacidade de trazer material novo ao 

reservatório mnêmico; a segunda a memória propriamente dita, como sendo o 

grande reservatório de disponibilidades permanentes capazes de vir à consciência 

em ocasiões apropriadas; e a terceira a capacidade de reprodução, que em dado 

momento seria capaz de trazer à consciência determinado material5. Outros autores4 

exploram a possibilidade de diversos outros tipos de memória. Memória imediata (de 

trabalho ou de curta duração), definida como a reprodução ou lembrança de um 

material percebido nos últimos segundos (utilizada para guardar um número de 

telefone do momento que se ouve até anotá-lo, por exemplo). Memória recente, 

capaz de evocar eventos das últimas horas ou dias. Memória do passado recente, 

que trata da memória dos últimos anos. Memória remota, evoca eventos de um 

passado distante. Outros teóricos descrevem três outros tipos de memória: 

episódica, para eventos específicos (como guardar um recado); semântica, para 

conhecimentos e fatos (saber o nome de determinado presidente); e implícita, para 

1



habilidades automáticas (falar sua própria língua ou dirigir). Todos estes campos 

estariam sujeitos a distúrbios. Essa variabilidade de classificações demonstra a falta 

de unificação nos conceitos do que se entende como uma das mais complexas 

funções neuropsicológicas6. Em uma rápida explanação pode-se afirmar que a 

formação hipocampal e o córtex (ou giro) parahipocampal são considerados em 

conjunto, as “estruturas cerebrais da memória”. Suas funções são basicamente 

formar e direcionar o armazenamento das memórias7. Já a memória de trabalho é 

localizada, por alguns pesquisadores, em regiões do córtex frontal esquerdo4. 

Lesões nestas áreas trazem prejuízos na capacidade de armazenamento ou de 

aquisição de memórias. Outros fatores podem ser também responsáveis pelas 

diversas alterações na memória, mas não são apresentadas de forma clara ou direta 

pela literatura. Humor, ansiedade, qualidade do sono e uso de substâncias 

psicoativas poderiam ainda trazer comprometimentos no processo de aquisição ou 

evocação da memória. 
  Como seria possível avaliar a memória? Os instrumentos de avaliação de 

memória são vinculados à compreensão clínica de pacientes com disfunção ou 

lesão cerebral, havendo uma grande diversidade de testes neuropsicológicos para 

memória validados no Brasil e no exterior6. Os testes que utilizam a avaliação da 

autopercepção da “queixa subjetiva de memória” como parâmetro de pesquisa vêm 

sendo utilizados em trabalhos para o diagnóstico de alterações neurocognitivas com 

resultados positivos tanto para indivíduos com disfunção cerebral quanto para 

fatores que também podem alterar a memória, como sintomas do estado de humor, 

por exemplo, apresentando ainda alta sensibilidade para detecção destes 

indivíduos8. 
 
  O processo de aprendizagem dos jovens acadêmicos, portanto, utiliza 

globalmente todas as formas de memória, com uso da memória de trabalho para a 

realização de atividades como a escrita em seus cadernos, e a evocação de 

memórias recentes e remotas, para a realização de provas ou para o uso de seus 

conhecimentos na pratica diária. A avaliação da autopercepção da memória dos 

jovens acadêmicos de medicina, e as possíveis causas para possíveis déficits são o 

motivo deste trabalho. 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  2. OBJETIVOS  
 
  Investigar se a autopercepção negativa da memória por autoavaliação é um 

sintoma de ansiedade em jovens estudantes de medicina.  
  Estabelecer a prevalência de queixas de memória nos estudantes de 

medicina.  
  Investigar a correlação de queixas de memória com transtornos de 

ansiedade, transtornos de humor, qualidade do sono e com uso de substâncias. 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  3. HIPÓTESE 

  A autopercepção de memória alterada em estudantes de medicina não reflete 

prejuízo cognitivo real, mas é decorrente de fatores associados. Ansiedade, padrão 

de sono alterado, transtornos do humor ou uso de substâncias psicoativas podem 

interferir na autopercepção da memória. 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  4. REVISÃO DA LITERATURA 

  Realizando uma revisão sistematizada, buscamos em 09/02/2016 nas bases 

Pubmed e Web of Science pelos termos "memória" (memory), "jovem" (young), e 

"autopercepção" (self perception ou self perceived ou self rates ou self reported) em 

inglês, contidas no título ou no resumo (abstract). Limitamos a pesquisa em 

humanos e nos últimos 5 anos. Foram, encontrados somando-se a busca nas duas 

bases, 165 artigos. Após a leitura dos títulos, foram selecionados 23 artigos. E após 

a leitura dos resumos, selecionamos 4 artigos que correspondiam ao objetivo de 

nossa busca. 
 
  O primeiro artigo, de Pedrero-Pérez e colaboradores (2013)9, explora a 

possibilidade do aparecimento de queixas subjetivas de memória em adultos jovens 

ou como resultado de déficits da atenção e da capacidade executiva ou por certas 

características da personalidade do indivíduo. Os autores encontram uma forte 

correlação entre as queixas cognitivas e sintomas pré-frontais, sugerindo que as 

queixas são, na verdade, resultado de uma gestão inadequada das funções da 

atenção e executivas favorecendo erros diários que são percebidos como déficit de 

memória. Os dados dão a ideia de que as queixas de memória são o resultado da 

auto-percepção de faltas diárias e erros que são produzidos por questões de falta de 

atenção a nível executivo e que a expressão clínica destas queixas é modulada por 

um perfil da subjetividade da personalidade de indivíduo na sua forma de perceber o 

mundo e a si próprio. 
 
  O segundo artigo, de Small e colaboradores (2013)10, trata da investigação 

entre as diversas faixas etárias para o entendimento entre comportamentos durante 

a vida e sintomas de memória, mesmo que leve, que poderiam no futuro preceder 

demências em diferentes intervalos de idade. Este estudo aponta um aumento da 

queixa de memória com a idade (14% dos jovens, 22% da meia-idade, e 26% dos 

adultos mais velhos). Associa uma melhor autopercepção da memória, 

independentemente da idade, com hábitos alimentares saudáveis. Não fumar foi 

associado com melhores relatos de memória nos mais jovem e de meia-idade. Um 

predito de melhor memória nos grupos de meia-idade e nos mais velhos foi o 

exercício regular. Concluem relacionando comportamentos saudáveis a melhores 
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habilidades de memória em sua autopercepção ao longo da vida adulta, sugerindo 

que os bons hábitos no estilo de vida podem proteger a saúde do cérebro e, 

possivelmente, retardar o aparecimento de sintomas de memória com a idade. 
 
  O terceiro artigo, de Piquard e colaboradores (2012)11, trata justamente das 

relações entre dificuldades cognitivas subjetivas e eventos estressantes, apontando 

que tais dificuldades revelam uma elevada sensibilidade para a piora cognitiva 

vinculada ao estresse, independentemente da depressão e da personalidade. Seus 

achados indicaram maior gravidade das queixas de memória em indivíduos mais 

jovens com depressão, independentemente de terem passado por eventos 

estressores, e em indivíduos com ansiedade em ausência de eventos estressores. 

Os autores concluem sugerindo que a ansiedade e outros fatores tais como 

diminuição da auto-estima ou outras vulnerabilidades psicológicas poderiam 

contribuir para queixas de memória em jovens. 
 
  O quarto artigo, de Mutchnick e colaborador (2012)12, examina a relação entre 

a ansiedade e o desempenho de memória entre os pacientes aguardando diferentes 

tipos de cirurgia, escolhidos porque esta situação gera grande ansiedade 

anteciparória. O nível de ansiedade foi determinado a partir de auto-relato e o 

desempenho da memória medido por escalas de avaliação de memória e auto-relato 

sobre sua memória. O estudo não revelou nenhuma mudança significativa na 

capacidade de memória dos participantes, ainda que os indivíduos jovens tenham 

apresentado maior resultado de ansiedade que os mais velhos. Neste estudo, 

ansiedade antecipatória a um evento não pareceu influenciar o desempenho dos 

participantes em testes de memória. 
 
  Outra pesquisa realizadas na base Pubmed utilizando-se as palavras 

“subjective", “memory" e “complaint" trouxe ainda os seguintes achados: 
 
  Pellicer-Porcar (2014)13 avalia uma população de universitários, com queixas 

de memória mas sem alterações cognitivas reais, pesquisando depressão, 

“ansiedade social", "ansiedade por sintomas obsessivos compulsivos”, "ansiedade 

por agorafobia”, somatização e insônia. Encontra que 34.4% das queixas de 

6



memória têm relação com “ansiedade social”, e conclui que existe uma grande 

influência dos diversos tipos de ansiedade nas queixas de memória dos jovens. 
 
  Um último artigo, de Molina-Rodriguez (2016)31 investiga especificamente o 

estresse em jovens universitários com a queixa subjetiva de memória, chegando à 

conclusão que o estresse é um fator perturbador dos processos da memória. A 

diferença do trabalho de Molina-Rodrigues para este trabalho que será apresentado 

pelo autor, está no fato de que as únicas variáveis investigadas por ele nos jovens 

foram a queixa de subjetiva de memória e o nível de estresse, avaliado por escala 

específica. 

  Nessa revisão de literatura observa-se que não há um número suficiente de 

artigos que permitam um consenso sobre o tema, em jovens. A maioria dos artigos 

investiga adultos com mais de 40 anos de idade, não tendo sido citados nesta 

revisão.  
  Os estudos encontrados sugerem que hábitos de vida, estresse, ansiedade, 

depressão, possam estar relacionados à gênese da percepção mnemônica alterada 

em jovens. 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  5. METODOLOGIA  
 
  O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal Fluminense (UFF)  e Hospital Universitário Antônio Pedro (número da 

licença - CAAE: 44061715.1.0000.5243). 
  O número de participantes da pesquisa representa o universo de alunos do 

último ano da Faculdade de medicina da UFF cursando o módulo de Psiquiatria. Isso 

representa a média de 10 alunos em 6 turmas distintas, totalizando 60 voluntários 

avaliados. A amostra foi limitada pelo tempo restrito de duração do Mestrado. 

Importante salientar que a Universidade Federal Fluminense possui forma de 

ingresso por exame nacional, possuindo alunos de todas as regiões do Brasil. A 

coleta foi realizada ao final das aulas de psicofarmacologia desde módulo. 
  Os alunos foram convidados a participar do estudo, preenchendo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1).   
  Os testes foram entregues em envelope lacrado, sem identificação do 

participante. No envelope constavam as seguintes escalas de auto-preenchimento: 

Inventário de depressão de Beck (ANEXO 2), Inventário de ansiedade de Beck 

(ANEXO 3), Inventário para Insônia (ANEXO 4), Questionário para triagem do uso 

de álcool, tabaco e outras substâncias - ASSIST (ANEXO 5), Escala de Queixas 

Subjetivas de Memória (ANEXO 6). O ANEXO 7 contém a pontuação para análise 

das escalas utilizadas. As escalas citadas ser descritas no tem subsequente. 
  Após o preenchimento das escalas e a devolução das mesmas para os 

pesquisadores, todos os acadêmicos participantes foram instruídos e capacitados a 

aplicar e interpretar cada uma das escalas, para que pudessem usá-las em sua 

pratica médica. 
  Sabendo que o resultado do preenchimento das escalas poderia vir a 

identificar transtornos psiquiátricos dentre os alunos, mas havendo a garantia do 

anonimato no preenchimento da pesquisa, não sendo possível identificar os alunos 

com possíveis transtornos, oferecemos aos participantes avaliação personalizada e 

gratuita no ambulatório de Psiquiatria do nosso laboratório de pesquisa, aos que por 

algum motivo identificassem transtornos vinculados aos formulários preenchidos, 

com possibilidade de tratamento ou encaminhamento para serviço especializado 

caso fosse desejado. 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  6. DESCRIÇÃO DAS ESCALAS UTILIZADAS 
 
  6.1. Inventario de depressão de Beck14 (ANEXO 2)  
  O “Beck Depression Inventory - BDI” é provavelmente a escala para 

depressão mais utilizada tanto para pesquisa como para a clínica. A escala original 

foi idealizada em 1961, tendo desde então sofrido várias alterações para se adequar 

aos manuais de diagnósticos a medida que estes foram sendo aperfeiçoados. A 

versão utilizada nesta pesquisa é a de 1996 publicada por Beck e colaboradores 

para refletir melhor os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais em sua 4º edição (DSM-IV). A escala é composta de 21 ítens 

incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3. Os ítens referem-se a 

tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, senado de culpa, 

sensação de punição, autodepreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crises de 

choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, 

inibição para o trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, 

preocupação somática e diminuição da libido. A soma dos escores obtidos varia de 0 

a 63 e o instrumento é de auto-aplicação. Há várias propostas de pontos de corte 

para distinguir os níveis de depressão. As utilizadas neste trabalho foram as 

seguintes: 0-11=sem depressão ou depressão mínima;  12-19=depressão leve; 

20-35=depressão moderada; 36-63=depressão grave.  
 
  6.2. Inventario de ansiedade de Beck14,15 (ANEXO 3)  
  Criada por Beck e colaboradores em 1988, apresenta 21 ítens relacionados a 

sintomas de ansiedade, cada um relacionado a 4 graus de intensidade, de 0 a 3 (0-

ausente, 1-suave, 2-moderado, 3-grave). A soma dos escores obtidos em cada tem 

resulta em um escore total que varia entre 0 e 63. Esse instrumento é de auto-

aplicação. Os pontos de corte para esta escala são: 0-7=nível mínimo; 8-15=leve 

ansiedade; 16-25=ansiedade moderada; 26-63=ansiedade severa. 
 
  6.3. Inventário para Insônia16 (ANEXO 4)  
  Validada em 2001, o “Insomnia Severity Index” vem sendo utilizado em 

diversos países como um dos principais instrumentos para investigação da insônia. 

Composta por  7 ítens, apresenta 3 primeiros ítens relacionados a dificuldades de 
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iniciar o sono, permanecer dormindo ou levantar muito cedo relacionadas a 4 níveis 

de intensidade, de 0 a 4 (0-nenhum, 1-pequeno, 2-moderado, 3-severo, 4-muito 

severo. Os ítens de 4 a 7 investigam satisfação com o sono, a percepção dos outros 

sobre os prejuízos da qualidade de sono, a preocupação com o problema de sono e 

a interferência do padrão de sono nas atividades diárias, relacionadas com 

intensidades de 0-4 quanto ao nível de satisfação, percepção, preocupação e 

interferência, respectivamente. É um instrumento de auto-aplicação e os cortes para 

avaliação do somatório de pontos é o seguinte: 0-7=sem insônia clinicamente 

significativa; 8-14=insônia limítrofe; 15-21=insônia clínica (moderadamente severa); 

22-28=insônia clínica (severa). 

  6.4. Questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias -  
         ASSIST17,18 (ANEXO 5)  
  Questionário desenvolvido originalmente por WHO ASSIST WORKING 

GROUP (2002)19 disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde, é estruturado 

contendo oito questões sobre o uso de nove classes de substâncias psicoativas 

(tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes, alucinógenos, 

e opiáceos). As questões abordam a freqüência de uso, na vida e nos últimos três 

meses, problemas relacionados ao uso, preocupação a respeito do uso por parte de 

pessoas próximas ao usuário, prejuízo na execução de tarefas esperadas, tentativas 

mal sucedidas de cessar ou reduzir o uso, sentimento de compulsão e uso por via 

injetável. É um instrumento de auto-aplicação. Cada resposta corresponde a um 

escore, que varia de 0 a 4, sendo que a soma total pode variar de 0 a 20. Considera-

se a faixa de escore de 0 a 3 como indicativa de uso ocasional, de 4 a 15 como 

indicativa de abuso e ≥ 16 como sugestiva de dependência. 
 
  6.5. Escala de Queixas Subjetivas de Memória20 (ANEXO 6)  
  Publicada em 1996, faz parte de um grupo de testes neuropsicológicos, 

consistindo em dez itens com pontuação que varia entre 0 e 3 (0-ausência; 1-

presença mas sem importância; 2-presença mas com importância; 3-presença mas 

com problema). É um instrumento de auto-aplicação e a soma em 3 pontos já é 

indicativo da existência de queixas subjetivas de memória. 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  7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  Quando as variáveis obedeceram os critérios de continuidade, 

homocedasticidade e normalidade, foram analisadas por testes paramétricos. A 

analise de proporções foi feita pelo teste de qui-quadrado ou o teste exato de Fisher 

quando ocorreu a restrição de Cochran. Correlações não paramétricas foram feitas 

pelo teste de Spearman e as paramétricas pelo teste de Pearson. O nível de 

significância considerado foi de 0,05. Foi utilizado o programa de análises Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 
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  8. RESULTADOS 
 
  8.1. Amostra  
  Foi composta por 32 homens e 27 mulheres. A idade média foi de 25,7 anos 

(Tabela 1).  
 
  8.2. Religião  
  A maioria referiu praticar alguma religião. As religiões foram variadas, citadas 

principalmente as seguintes: católicos, evangélicos e espíritas (Tabela 1). 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
  8.3. Morbidades clínicas e psiquiátricas 
  Poucos indivíduos (n=8) apresentaram morbidades clínicas atuais, entre elas 

as seguintes: bronquite (1), asma e rinite (1), gastrite (1), hipotireoidismo (2), doença 

do refluxo gastroesofágico e hérnia de disco (1), atopia (1) e apnéia do sono (1). 

Dois indivíduos relataram histórico pregresso de traumatismo craniano sem 

consequências clínicas relatadas. Poucos acadêmicos (n=5) relataram transtornos 

psiquiátricos atuais, sendo relatado: depressão (2), depressão comórbida com 

ansiedade (1), transtorno bipolar do humor (1) e transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade (1).  
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Tabela1: Dados sociodemográficos de estudantes de 
medicina avaliados quanto a queixas de memória e 

transtornos associados (59 indivíduos)



  8.4. Medicamentos em uso 
  Os medicamentos utilizados pelos indivíduos da amostra estão na Tabela 2. 
 
 
 
 

 
 
   

 

8.5. Sono  
  Perguntados sobre possuírem problemas para dormir, 40,1% responderam 

que sim, sendo que 20% se queixaram de insônia no início da noite, 17% de insônia 

no meio da noite com vários despertares e 19% de insônia no fim do período de 

sono, ou acordar mais cedo do que pretendiam. A média de sono nos entrevistados 

foi de 6,36 horas por noite. O gráfico 1 demonstra a distribuição de horas de sono 

por dia na amostra. 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Tabela 2: Uso de medicamentos relatados pelos estudantes 
de medicina avaliados quanto a queixas de memória e 

transtornos associados (59 indivíduos)



 

Gráfico 1: Distribuição de números de horas de sono nos estudantes de medicina avaliados quanto a 
queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos) 

Ainda sobre sono, o Insomnia Severity Index em sua versão em português 

apresentou 11,9% relataram insônia clínica moderada ou severa, e 64,4% com 

algum tipo de insônia (leve, moderada ou severa), como visto no gráfico 2. 
 

Gráfico 2: Distribuição da gravidade de insônia relatada pelos estudantes de medicina avaliados 
quanto a queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos) através do “Insomnia Severity 
Índex" em sua versão em português. 

0-7: sem insônia clinicamente significativa  
8-14: insônia limítrofe
15-21: insônia clínica (moderadamente severa)
22-28: insônia clínica (severa)
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  8.6. Memória e concentração 
  Da amostra, 61% possuíam queixas de memória, quando perguntados 

diretamente sobre considerarem-se com problemas de memória ou esquecimento. 
A aplicação do inventário de queixas de memória demonstrou 71% da amostra com 

pontuação maior que 3, indicando que a queixa de memória deveria ser investigada. 

O gráfico 3 demonstra a distribuição das respostas neste inventário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3: Pontuação no Questionário de Queixas Subjetivas de Memória nos estudantes de medicina 
avaliados quanto a queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos). Respostas maior 

que 3 indicam necessidade de avaliação para o indivíduo. 

  Perguntados sobre a intensidade de sua queixa de memória, obtivemos os 

resultados da tabela 3. Salientamos o fato que o somatório das três possibilidades 

de percepção positiva para queixa de memória (sim-sem importância, sim-com 

alguma importância e sim-com problema) somam o total de 72,9%. A tabela 4 

apresenta as respostas sobre concentração, totalizando 67,7% com queixas a este 

respeito. 
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Tabela 3: Resposta para a pergunta “Tem queixa sobre sua memória?” feita para os estudantes de 
medicina avaliados quanto a queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos) 

Tabela 4: Resposta para a pergunta “Tem tido dificuldade para concentra-se?” feita para os 
estudantes de medicina avaliados quanto a queixas de memória e transtornos associados (59 
indivíduos) 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  8.7. Ansiedade 
  Quando perguntados sobre terem ansiedade, 75% disseram que sim, sendo 

que 54% consideraram que sua ansiedade atrapalhava seu desempenho. 
  O Inventário de Beck para ansiedade demonstrou que 1% possuía ansiedade 

moderada ou severa, 56% ansiedade leve, moderada ou severa e 93 % ansiedade 

mínima, leve, ansiedade ou severa (qualquer tipo de ansiedade), como podemos ver 

no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Pontuação do Inventário de Beck para Ansiedade na amostra de estudantes de medicina 

avaliados quanto queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos). 

0-7: mínima
8-15: leve
16-25: moderada
26-63: severa
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  8.8. Depressão 
  Quanto a apresentar depressão, 31% dos alunos responderam 

espontaneamente que sim, 19% responderam que sua depressão atrapalhava seu 

desempenho. 
  O Inventário de Beck para depressão detectou que 22% sofria de depressão 

moderada ou grave, e 42% possuíam depressão leve, moderada ou grave, como 

visto no gráfico 5.  

Gráfico 5: Pontuação no Inventário de Beck para depressão na amostra de estudantes de medicina 
avaliados quanto a queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos) 

  Uma das perguntas do inventario de Beck detecta ideação suicida. Dez 

porcento da amostra apresentava o desejo de morrer. 

0-12: mínima
12-19: leve
20-35: moderada
36-63: grave
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  8.9. Uso de substâncias psicoativas 
  Álcool (93%), tabaco (32%), maconha (27%) e hipnóticos/sedativos (17%) 

foram as substâncias mais utilizadas nos últimos 3 meses (Tabela 5). Três indivíduos 

possuíam padrão de uso de álcool, um indivíduo uso de tabaco e um indivíduo uso 

de hipnóticos e sedativos com necessidades de tratamento. Um participante do 

estudo fazia uso diário de álcool.  
 

Tabela 5: Uso de substâncias psicoativas na amostra de estudantes de medicina avaliados quanto a 
queixas de memória e transtornos associados (59 indivíduos) seguindo o questionário ASSIST. 

  8.10. Desempenho acadêmico 
  Todos os participantes do estudo apresentavam coeficiente de rendimento 

(média de suas notas em provas) acima de 7, e nenhum participante havia sido 

reprovado em avaliações no último ano. 

Álcool 93% Inalantes 10%

Tabaco 32% Alucinógenos 8%

Maconha 27% Anfetamina/ecstasy 7%

Hipnóticos/sedativos 17% Cocaína, opióides, drogas 
injetáveis, outros

0%
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  9. RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
  A ansiedade quando moderada ou alta (Inventário de Beck) resultou em 

autopercepção   da memória com alterações (Fisher exact test, p=0,0432). 
 
   Queixa de déficit de memória apresentou correlação com ansiedade 

(p=0,004) e com queixa de insônia (p=0,003) e insônia inicial (dificuldade para iniciar 

o sono) (p=0,029, teste de correlação de Spearman). 
 
  O uso de substâncias psicoativas (ter experimentado tabaco, maconha, 

inalantes e alucinógenos) correlacionou-se com não ter nenhuma religião (p=0,006, 

teste de correlação de Spearman). Ou seja, existe fator protetor na educação 

religiosa. 

  Não houve relação entre os resultados do Inventário de depressão de Beck e 

os resultados relativos à queixa de memória ou insônia. 

20



10. DISCUSSÃO 
 
 A porcentagem de queixa de memória em jovens na população geral é difícil 

de ser encontrada na literatura. Um artigo de Chandler e colaboradores (1988)21 

sugere que 29% dos jovens apresentaria ansiedade. Em nossa amostra, esse 

número chega a 75%. Por que acadêmicos de medicina teriam um estado de 

ansiedade maior que a população geral?  
 
 Acadêmicos de medicina estudam na faculdade em torno de 8 horas por dia, 

chegam em casa e estudam ainda durante a madrugada. Fazem estágios, 

acompanham plantões muitas vezes noturnos. Alguns tem empregos durante a noite 

e madrugada. Nos finais de semana muitos estudam, trabalham ou fazem plantões. 

O ambiente acadêmico é competitivo. Existe uma disputa de comparação de notas, 

de conquista de estágios, de plantões, de empregos. Nos últimos 2 anos os 

acadêmicos passam pelo internato, que é o estágio dentro das especialidades 

médicas no hospital. Lidam com doenças, com a morte, começam a esbarrar com os 

limites da profissão. Ainda nesses últimos 2 anos, a grande maioria dos acadêmicos 

entra em cursos preparatórios para as provas de residência, com carga horária de 7 

horas ininterruptas de aulas a cada dia de aula, com aulas muitas vezes extras aos 

domingos. Alta carga de trabalho e estudo, estresse, pressão, obrigações, e 

privação do sono são parte da vivência destes jovens. Isso poderia explicar a maior 

incidência de ansiedade nesta categoria. 
 
 O fator que apresentou relevância estatística para piora da queixa de 

memória entre jovens acadêmicos de Medicina foi a ansiedade, tanto auto-referida 

quanto medida através de escala. A ansiedade parece ser negativa nos processos 

cognitivos da percepção sobre a capacidade de memorização e evocação. É 

importante ressaltar que nenhum dos jovens investigados possuía déficit real no seu 

desempenho acadêmico. Todos possuíam notas satisfatórias, sem queda de 

rendimento em provas realizadas no último ano. Diferentemente dos problemas 

cognitivos dos idosos, como nas demência, a queixa cognitiva dos jovens é relativa, 

relacionada com uma percepção subjetiva e dependente do grau de ansiedade que 

estão apresentando. 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 A ansiedade, assim como o medo, fazem parte de um mecanismo sinalizador 

de perigo existente em todos os animais, pertencente ao ancestral mecanismo de 

sobrevivência para luta e fuga. A ativação autonômica e o aumentado estado de 

alerta estão entre as possíveis reações observadas no indivíduo ansioso. O locus 

ceruleus, estrutura do tronco cerebral, tem papel central no mecanismo de alerta, e é 

altamente responsivo aos estados de estresse22. É importante salientar que 

ansiedade faz parte do cotidiano e da vida, mas existe uma adaptação aos estados 

de estresse, medo e ansiedade, onde não há portanto patologia. Porém, quando a 

modulação e adaptação à ansiedade não funcionam, surgem as doenças da 

ansiedade, que são diversas, como o transtorno de pânico, ataque de pânico, 

agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós 

traumático, transtorno de estresse agudo, fobia específica, transtorno de ansiedade 

de separação, mutismo seletivo, transtorno de ansiedade social, transtorno de 

ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos, transtorno de ansiedade de 

separação, ansiedade com depressão comórbida, ansiedade associada a demência, 

transtorno de ansiedade devido a outras condições médicas, entre outras. Os jovens 

acadêmicos se encaixam em alguma dessas classificações? 
 As alterações que levam ao diferentes transtornos da ansiedade geram um 

quadro clínico com sintomas comportamentais, sintomas cognitivos e sintomas 

físicos relevantes para cada transtorno. Apesar de universalmente sabido que a 

ansiedade é capaz de afetar o pensamento, a percepção e o aprendizado, tendendo 

a produzir distorções capazes de diminuir a concentração, e reduzir a memória4, 

nada se fala na literatura clássica sobre a distorção da percepção subjetiva da 

própria memória, e nem mesmo a falha mnêmica entra nos critérios diagnósticos dos 

transtornos de ansiedade classificados oficialmente. Vejamos na tabela 6 os critérios 

diagnósticos do transtorno de ansiedade generalizada, que mais se aproxima da 

ansiedade dos jovens acadêmicos investigados, porém não apresenta 

especificamente a memória como critério diagnóstico. 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Tabela 6: Critérios diagnósticos para o transtorno de ansiedade generalizada segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua 5ª Edição (DSM-V)23  
 
 Talvez o terceiro ítem do critério C, que se refere à “dificuldade em 

concentrar-se ou sensações de “branco”na mente, poderia ser ampliado para 

existência da autopercepção de falha da memória, contemplando o achado em 

jovens acadêmicos de medicina. 

  Outra questão relevante foi a alta porcentagem de jovens com ideação 

suicida. Estudos recentes24,25 indicam que entre jovens estudantes a ideação suicida 

tem se apresentando entre 1,6 e 7%, sendo que em nossa amostra ela foi de 10%. 

Esse índice é alarmante e perigoso, alertando para a necessidade de intervenção 

precoce junto a estes jovens. É sabido que nos últimos anos, na universidade 

investigada, ocorreram suicídios de jovens acadêmicos de medicina. É preciso criar 

estratégias de prevenção, acolhimento e tratamento para estes jovens. 
 
  A qualidade do sono foi também correlacionada com a percepção de déficit de 

memória. O National Sleep Foundation publicou em suas diretrizes de 201526 que 

indivíduos entre 18 e 25 anos, bem como entre 26 e 64 anos deveriam dormir de 7 a 

9 horas por dia para terem uma via saudável. A própria organização afirma que "as 

pessoas com duração de sono muito fora da faixa normal podem estar envolvidas 

Transtorno de Ansiedade Generalizada - Critérios diagnósticos

A. Ansiedade e preocupações excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria dos dias 
por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades (tais como desempenho escolar ou 
profissional).

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação

C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com três ou mais dos seguintes seis sintomas 
(com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos meses).

1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 
2. Fatigabilidade  
3.Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente. 
4. Irritabilidade. 
5. Tensão muscular. 
6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono insatisfatório e 
inquieto).

D. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo 
ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do 
indivíduo.
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em restrição voluntária do sono ou ter graves problemas de saúde”.  Em nossa 

amostra a média de horas de sono dos jovens foi de 6,4 horas por noite, abaixo do 

recomendado. No mesmo entendimento, Sanches e colaboradores (2015)27 em seu 

trabalho entitulado “Effects of Acute Sleep Deprivation Resulting from Night Shift 

Work on Young Doctors” (“Efeitos da privação aguda do sono resultantes de trabalho 

noturno em jovens médicos”) nos diz que “a privação de sono aguda resultante do 

trabalho noturno em profissões médicas está associada a uma diminuição da 

atenção e concentração e no atraso de resposta a estímulos. Isto pode comprometer 

o atendimento ao paciente, bem como a saúde e a qualidade de vida do próprio 

médico”. Informar aos jovens sobre a importância de horas de sono para melhora de 

desempenho e diminuição do risco de erros em procedimentos e condutas é um 

importante trabalho a ser feito. 
 
  Por último, dos achados, o uso de substâncias psicoativas (ter experimentado 

tabaco, maconha, inalantes e alucinógenos) foi maior nos que declararam não ter 

nenhuma religião. Aparentemente, ter religião protege o indivíduo do uso de 

substâncias psicoativas, o que vai de encontro com estudos publicados32. 

  Retomando uma questão norteadora do início deste trabalho, muitos jovens 

buscam, em auto-medicação ou mesmo recebem prescrições de médicos, 

tratamento para sua percepção alterada da memória, com medicamentos como o 

metilfenidato (Ritalina ou Concerta), ou a lisdexanfetamina (Venvanse). Estes 

fármacos são estimulartes do sistema nervoso central com estruturas semelhantes à 

anfetamina. O metilfenidato, por exemplo, inibe a recaptação da dopamina e da 

noradrenalina, aumentando a concentração desses neurotransmissores na fenda 

sináptica. Também libera dopamina dos neurônios pré-sinápticos. O resultado é a 

estimulação de várias regiões do SNC, em particular do sistema reticular ativador 

ascendente, produzindo ativação do córtex e aumento do nível de alerta28. Seus 

principais efeitos colaterais são nervosismo, insônia, agitação, ansiedade, entre 

muitos outros. A lisdexanfetamina em ação e efeitos colaterais semelhantes. Parece, 

portanto, que esta não é a melhor classe de medicamentos para auxiliar os 

indivíduos com déficit de memória aparente, causada na realidade por um estado de 

ansiedade. 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  O tratamento da ansiedade, e possivelmente levando à melhora da percepção 

de memória, tem como base psicofarmacológica o uso de uma serie de 

possibilidades listadas na tabela 7: 
 

Tabela 7: Medicamentos utilizados para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada22  
 
  Há ainda estratégias não farmacológicas que podem ser utilizadas para 

melhora do padrão de ansiedade. Por exemplo, existem mais de 500 artigos nos 

últimos 5 anos, que podem ser encontrados no banco de dados do Pubmed, que 

relacionam a pratica de Mindfulness (meditação) à redução de ansiedade em 

diversos contextos de vida, ou mesmo na vigência de transtornos físicos ou mentais 

mais graves. Por exemplo, Castelli e colaborador (2016)29 demonstraram que 

técnicas de Mindfulness reduziram a raiva, ansiedade e depressão em pacientes 

com fibromialgia; Dundas e colaboradores (2016)30  demonstraram a redução de 

estresse, ansiedade e aumento da auto-estima com a pratica e Gouda e 

colaboradores (2016)31 que demonstraram que as técnicas de Mindfulness foram 

capazes de reduzi a ansiedade e aumentar a criatividade de alunos e professores 

testados. 
  Esses dados demonstram a sabedoria milenar do oriente que felizmente nos 

últimos anos passou a ser reconhecida pela arrogância ocidental positivista e ainda 

dominada pela indústria farmacêutica. 
 
 
 
 
 

Antidepressivos: Inibidores de recaptação de serotonina (paroxetina, escitalopram, sertralina, 
fluvoxamina. Inibidores de receptação de serotonina e noradrenalina (venlafaxina)

Anticonvulsivante modulador dos canais de cálcio (pregabalina)

Benzodiazepínicos

Azapironas (buspirona)

Em caso de refratariedade: mudar a classe ou associação das classes anteriores com antipsicóticos 
atípicos, anti-histamínicos

Em caso de insônia comórbida: associar com trazodona, mirtazapina,  
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  11. CONCLUSÃO 

  Ansiedade demonstrou estar relacionada com o fato de jovens apresentarem 

queixas subjetivas de memória. Este fato é muito relevante para a mudança de 

paradigma no tratamento dos jovens, pois altera a prescrição feita usualmente com 

medicamentos estimulantes, como o metilfenidato, que pode piorar, inclusive, a 

ansiedade, para o uso de medicamentos ansiolíticos, abrindo caminho para novos 

estudos que investiguem se há melhora no padrão cognitivo com o uso de 

antidepressivos específicos ou benzodiazepínicos em doses ansiolíticas, ou inda o 

uso de técnicas não farmacológicas como a meditação (mindfulness). O padrão de 

sono dos jovens acadêmicos também foi identificado como inadequado. Mais horas 

de sono por dia também podem vir a contribuir para um estado me menos ansiedade 

e melhora do perfil cognitivo. 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12. ANEXOS 
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12.1. (ANEXO 1) - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Universidade Federal Fluminense 
Instituto Biomédico 
Laboratório de Psiquiatria Translacional 
Pesquisa em Psiquiatria e Farmacologia 

Pesquisadora-coordenadora: Vilma Aparecida da Silva Fonseca  
Pesquisador-mestrando: Thiago Coronato Nunes  
Pesquisador-acadêmico: Rollan Shoo Ichi Tirano 

E-mail de contato: thiagocoronatonunes@yahoo.com.br 

___________________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

LEIA COM ATENÇÃO: 
  
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa.  
Você não tem nenhuma obrigação de participar. Não sofrerá qualquer tipo de represália.  
Caso, entretanto, deseje contribuir, poderemos ter dados que nos ajudarão a entender melhor o comportamento 
humano. Todos os dados são totalmente anônimos.  
 
Seu desconforto será apenas o de responder a uma série de perguntas que dizem respeito à sua saúde e 
sentimentos.  
 
Esta pesquisa consiste no preenchimento de 5 questionários. Em cada um deles você deverá ler a instrução no 
cabeçalho e sobre cada pergunta deverá responder o que melhor representa sua própria realidade.  
 
O tempo de preenchimento é de aproximadamente 15 minutos.  
 
Qualquer dúvida deverá ser dirigida aos pesquisadores citados.  

Obrigado pela sua atenção.  

__________________________________________________________________________ 
 
Eu declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Ao assinar, concordo em realizar os questionários que me serão entregues em envelope fechado e que não 
possuem qualquer identificação, mantendo meu anonimato, e autorizo que os dados dos questionários sejam 
usados para pesquisa.  

Data de hoje: ____/____/____  

       ______________________________________ 
      Assinatura do(a) voluntário(a)  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12.2. (ANEXO 2) - INVENTÁRIO DE BECK PARA DEPRESSÃO 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Por favor, leia atentamente cada grupo e escolha a 
afirmação que melhor descreve como você vem se sentindo nas últimas duas semanas, incluindo o dia de 
hoje. Faça um círculo no número ao lado da afirmação que você escolher. Se mais de uma afirmação em um 
grupo se aplicar ao seu caso, assinale aquela de número mais alto. Leia todas as afirmações em cada grupo 
antes de fazer a sua escolha. Não escolha mais de uma afirmação para cada grupo, inclusive no ítem 16 
(Alterações no Padrão de Sono) e no ítem 18 (Alteração de Apetite) 

1
Tristeza 
0   Eu não me sinto triste 
1   Eu me sinto triste numa boa parte do tempo 
2   Estou triste o tempo todo 
3   Estou tão triste que não posso agüentar

7
Falta de auto estima 
0   Sinto-me a respeito de mim mesmo como sempre me senti 
1   Perdi a confiança em mim mesmo 
2   Estou desapontado comigo mesmo 
3   Não gosto de mim mesmo

2
Pessimismo 
0   Não estou desencorajado a respeito de meu futuro 
1   Sinto-me mais desencorajado a respeito de meu futuro do 
que antes 
2   Não espero que as coisas dêem certo para mim 
3   Sinto que o futuro é sem esperanças e que as coisas 

somente vão piorar

8
Auto-crítica 
0   Não critico a mim mesmo ou me culpo mais do que 
costumava fazê-lo 
1   Estou mais crítico de mim mesmo do que costumava 

2   Critico-me por todos os meus erros 

3   Culpo-me por tudo de mal que acontece

3
Fracassos passados 

0   Não me sinto um fracasso 

1   Fracassei mais do que devia 

2   Ao olhar para trás, vejo muitos fracassos 

3   Sinto que sou um fracasso total como pessoa

9 Pensamentos ou desejos suicidas 

0   Não penso em me matar 

1   Tenho pensamento de me matar, mas não os poria em 
prática 

2   Gostaria de me matar 

3   Eu me mataria se tivesse a oportunidade
4

Perda de prazer 

0   Obtenho tanto prazer quanto obtinha antes, das coisas que 
aprecio 

1   Não aprecio as coisas tanto quanto costumava 

2   Sinto muito pouco prazer com as coisas que eu costumava 
apreciar 

3   Não consigo obter nenhum prazer com as coisas que eu 
costumava apreciar

10
Choro 

0   Não choro mais do que normalmente 

1   Choro mais do que costumava chorar 

2   Choro o tempo todo agora 

3   Eu costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo 
mais chorar mesmo quando quero

5
Sentimento de culpa 

0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Sinto-me culpado por muitas coisas que fiz, ou que não fiz e 
deveria ter feito 

2   Sinto-me bem culpado a maior parte do tempo 

3   Sinto-me culpado o tempo todo

11
Agitação 

0   Não estou mais inquieto ou “ligado”do que o habitual 

1   Sinto-me mais inquieto ou “ligado” do que o habitual 

2   Estou tão inquieto ou agitado que é difícil ficar parado 

3   Estou tão inquieto ou agitado que tenho que ficar movendo-
me ou fazendo algo
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6
Sentimento de punição 

0   Não sinto que estou sendo punido 

1   Sinto que poderei ser punido 

2   Acredito que serei punido 

3   Sinto que estou sendo punido

12
Perda de interesse 

0   Não perdi o interesse em outras pessoas ou atividades 

1   Estou menos interessado em outras pessoas ou coisas do 
que antes 

2   Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 
ou coisas 

3   É difícil estar interessado em qualquer coisa

13
Indecisão 

0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Encontro mais dificuldades em tomar 
decisões do que o habitual 

2   Encontro muito mais dificuldades em tomar 
decisões do que antes 

3   Encontro dificuldades em tomar quaisquer 
decisões

18 Mudanças de apetite 
0   Não experimentei nenhuma mudança em meu apetite 
1a)   Meu apetite está um pouco menor do que o habitual 
1b)  Meu apetite está um pouco maior do que o habitual 
2a)  Meu apetite está bem menor do que o habitual 
2b)  Meu apetite está bem maior do que o habitual 
3a)  Não tenho nenhum apetite 
3b)  Desejo comida o tempo todo

14 Sentimento de menos valia 
0   Não sinto que não tenho valor 
1   Não me considero com tanto valor e tão útil 

quanto antes 
2   Sinto-me com menos valor em comparação a 

outras pessoas 
3   Sinto-me profundamente sem valor

19 Dificuldade de concentração 
0   Consigo me concentrar tão bem quanto antes 
1   Não consigo me concentrar tão bem quanto 
antes 
2  É difícil concentrar minha atenção em 
qualquer coisa por muito tempo 
3   Vejo que não consigo me concentrar em nada

15 Perda de energia 
0   Tenho tanta energia quanto sempre tive 

1   Tenho menos energia do que costumava ter 

2   Não tenho energia suficiente para fazer muita 

coisa 

3   Não tenho energia suficiente para fazer nada

20
Cansaço ou fadiga 
0   Não estou mais cansado ou fatigado do que o 

habitual 
1   Fico mais cansado ou fatigado mais 

facilmente do que costumava 
2   Estou cansado ou fatigado demais para fazer 

muitas das coisas que costumava fazer 
3  Estou cansado ou fatigado demais para fazer 

a maioria das coisas que costumava fazer
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16 Mudanças nos padrões de sono 
0  Não tive nenhuma mudança em meu padrão 
de sono 
1a)  Durmo um pouco mais do que o habitual  
1b)  Durmo um pouco menos que o habitual 
2a)  Durmo muito mais do que o habitual 
2b)  Durmo muito menos do que o habitual 
3a)  Durmo a maior parte do dia 
3b)  Acordo 1-2 horas mais cedo e não consigo 

voltar a dormir

21
Perda de interesse pelo sexo 

0   Não noto qualquer mudança recente no meu 
interesse por sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do que 
costumava estar 

2   Estou menos interessado por sexo agora 

3   Perdi completamente o interesse por sexo

17 Irritação 

0   Não estou mais irritado do que o habitual 

1   Estou mais irritável do que o habitual 

2   Estou muito mais irritável do que o habitual 

3   Estou Irritável o tempo todo
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12.3. (ANEXO 3) - INVENTÁRIO DE BECK PARA ANSIEDADE 
 
Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item 
da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, 
incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 
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12.4. (ANEXO 4) - INVENTÁRIO PARA INSÔNIA (Insomnia Severity Índex) 

 
Para cada questão, por favor, circule o número que melhor descreve a sua situação. 

Por favor, pontue os seus problemas de insônia ATUAIS (isto é, as últimas duas semanas): 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Sintoma:                            nenhum             pequeno           moderado           severo        muito severo 
____________________________________________________________________________________________________ 
 1- Dificuldade em iniciar o sono                      0                        1                        2                      3                     4 
____________________________________________________________________________________________________ 
 2- Dificuldade em permanecer dormindo         0                        1                        2                      3                    4 
____________________________________________________________________________________________________ 
 3- Problemas para levantar muito cedo            0                        1                         2                     3                    4   
____________________________________________________________________________________________________ 
 

4- O quanto você está SATISFEITO/INSATISFEITO com o seu padrão de sono atual?  
    (Muito satisfeito) - (Satisfeito) - (Moderadamente satisfeito) - (Insatisfeito) - (Muito 
insatisfeito) 
               0                          1                              2                                    3                          4 

5- Você acha que os outros percebem seus problemas de sono como prejudiciais para a sua 
vida, em que grau? 
     (Não são percebidos) - (Um pouco) - (Alguma coisa) - (Muito) - (Extremamente 
perceptível) 
                    0                            1                        2                    3                             4 

6- O quanto você está PREOCUPADO/IMPORTUNADO pelo seu problema de sono atual? 
    (Nada preocupado) - (Um pouco) - (Alguma coisa) - (Muito) - (Extremamente preocupado) 
                    0                        1                         2                   3                             4 

7- Em que extensão você considera que o seu problema de sono INTERFERE com as suas 
funções diárias (Por exemplo, fadiga durante o dia, humor, capacidade de funcionar no 
trabalho, tarefas diárias, concentração, etc) ATUALMENTE?
     (Não interfere) - (Um pouco) - (Alguma coisa) - (Muito) - (Interfere extremamente)
                0                      1                        2                    3                          4
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12.5. (ANEXO 5) - ASSIST: Questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias  
 
Baseado-se nas informações contidas na primeira tabela, marque nos quadros de 1 a 8 as respostas que melhor 
representam seu padrão de uso de cada substância:
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12.6. (ANEXO 6) - Escala de Queixas Subjetivas de Memória  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Tem queixas sobre sua memória?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim, mas sem importância 
2 – ◽  Sim, com alguma importância  
3 – ◽  Sim, com problemas 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Já lhe disseram que o(a) acham esquecido(a)?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim, por vezes 
2 – ◽  Sim, frequentemente 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Esquece com frequência nomes de pessoas da família ou de amigos?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim, mas sem importância 
2 – ◽  Sim, com alguma importância 
3 – ◽  Sim, com problemas 
__________________________________________________________________________________________
4. Esquece-se com frequência onde põe as coisas?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim, mas sem importância 
2 – ◽  Sim, com alguma importância 
3 – ◽  Sim, com problemas 
__________________________________________________________________________________________ 
5. Costuma fazer anotações para não se esquecer das coisas?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim, por vezes 
2 – ◽  Sim, frequentemente 
__________________________________________________________________________________________ 
6. Ao conversar costuma ter dificuldades em encontrar as palavras?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim 
__________________________________________________________________________________________
7. Alguma vez já se perdeu perto de sua casa?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim 
_________________________________________________________________________________
8. Tem pensado mais devagar do que antes?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim 
2 – ◽  Sim, com problemas 
_________________________________________________________________________________ 
9. Sente que as suas ideias por vezes ficam confusas (embaralhadas)?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim 
2 – ◽  Sim, com problemas 
_________________________________________________________________________________
10. Tem tido dificuldades em concentrar-se?  
0 – ◽  Não  
1 – ◽  Sim 
2 – ◽  Sim, com problemas 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12.7. (ANEXO 7) - PONTUAÇÃO DAS ESCALAS UTILIZADAS 

- (Anexo 2) Beck depressão: 0-12: mínima
12-19: leve
20-35: moderada
36-63: grave

- (Anexo 3) Beck ansiedade 0-7: mínima
8-15: leve
16-25: moderada
26-63: severa

- (Anexo 4) Insomnia Severity Index: 0-7: sem insônia clinicamente significativa  
8-14: insônia limítrofe
15-21: insônia clínica (moderadamente severa)
22-28: insônia clínica (severa)

- (Anexo 5) ASSIST:

- (Anexo 6) Escala de Queixas Subjetivas de Memória:  >3 investigar algum comprometimento 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12.8. (ANEXO 8) Resumo da apresentação oral para o World Congress on Brain, Behavior 

and Emotion, em Buenos Aires - Argentina, em Junho de 2016, apresentado na 

sessão "What is next in clinical and basic neuroscience” 

ARE SELF PERCEIVED MEMORY DIFFICULTIES IN MEDICAL STUDENTS 
ANOTHER SYMPTOM OF ANXIETY? 

Tema: 
Transtornos relacionados ao Estresse 

Texto (resumo): 
Background: A common complain among medical students is bad memory reported as impaired 
academic performance. However bad they perceive their performance it is not objectivally detected 
either in grades or school tasks. Although better understood in the elderly, literature on self perception 
of memory in young people leads to confuse results. The present study aimed to understand what 
these complains actually mean in terms of its relationship to anxiety, depression, sleep patterns and 
drug consumption. Method: The study was approved by the ethical Brazilian norms. Medical students 
in their last graduation year were invited to fill a series of instruments as following: Beck Anxiety and 
Beck Depression Inventory, Subjective Memory Complaints Scale, Insomnia Severity Index and the 
Brazilian Version of Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Students 
also provided information about results in academic activities. Sample was composed by medical 
students in psychiatric training in their last academic year . Results: There were 59 subjects, age 26 
(mean). From these, 61% had memory complains, 54% recognized that anxiety was a negative factor 
for their performance, 10% had suicide thoughts, and 64% reported insomnia. Mean sleeping hours 
were 6.4 hours /day. Use of drugs in the last three months was as following: alcohol: 93%, nicotine: 
32%, cannabis: 27%, hypnotics: 17%. Anxiety was associated to memory impairment (Fisher exact 
test, p=0,0432, for moderate to severe self reported anxiety). Logistic regression showed that 
subjective depressive complains were highly related to results on the Beck depression scale (p< 
0.001) with no relation to subjective evaluation of memory or sleep (p= 0,063 for terminal insomnia). 
On the other hand, complains of memory loss were highly related to anxiety and difficult sleep: sleep 
problems: p=0.003, initial insomnia: p=0,029, disturbing anxiety: p=0,004. No objective prejudice of 
academic performance could be detected. Conclusion: Anxiety seems to be the best association to 
subjective memory complains. Likewise, sleep complains are strongly associated to anxiety but not 
depression. Confusion of poor sleep patterns with memory complains and anxiety aggravated by drug 
consumption as alcohol, can mislead doctors to wrong prescriptions. These results are giving support 
to a special research project aimed to young doctors with memory complains. Funding: CAPES, Brazil. 
 
Nome do Apresentador: 
Thiago Coronato Nunes 
 
Dados dos Autores: 
> Thiago Coronato Nunes - Coronato, TC - UFF - thiagocoronatonunes@yahoo.com.br 
> Azizi Seixas - Seixas, A - NYU - azizi.seixas@gmail.com 
> Jean Louis Girardin - Jean-Louis, G - NYU - Girardin.Jean-Louis@nyumc.org 
> Rollan Schoo Hirano - Hirano, RS - UFF - rollanshoo@gmail.com 
> Vilma Aparecida da Silva Fonseca - Fonseca, VAS - UFF - vilmaasfonseca@gmail.com 
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12.9. (ANEXO 9) Draft do artigo a ser enviado para publicação em revista científica 
 
     Revista selecionada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title: ARE SELF PERCEIVED MEMORY DIFFICULTIES IN MEDICAL STUDENTS 
ANOTHER SYMPTOM OF ANXIETY?  
 
Authors: Thiago Coronato Nunesa, Rollan Schoo Hiranoa, Azizi Seixasb, Jean Louis 
Girardinb, Vilma Aparecida da Silva Fences 
 
a- Federal University from the State of Rio de Janeiro 
b- New York University  
 
Corresponding author: thiagocoronatonunes@gmail.com 

ABSTRACT: 
 
Introduction: The memory difficulty complaint is 
common in young people, which leads to many to 
s e l f - m e d i c a t i o n w i t h s t i m u l a n t s s u c h a s 
methylphenidate. Goals: Finding the prevalence of 
memory complaints in medicine students, and its 
comorbidity with humor disorders, anxiety and 
substance use. Methodology: 59 students from senior 
year in Medicine at UFF were evaluated through Beck 
Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, 
Alcohol, tobacco and other substances use screening 
quiz (ASSIST), Subjective memory complaints scale. 
Results: We investigated 32 men and 27 women, at 
an average age of 25.7, from whom 61% presented 
memory complaint, 54% considered their anxiety 
disturbed their performance, 10% presented suicidal 
ideation, 64% significant insomnia with 6.4 average 
sleep hours. Alcohol (93%), tobacco (32%), marijuana 
(27%) and hypnotics/sedatives (17%) were the most 
used substances in the last 3 months. Not having a 
religion was statistically significant (Spearman 
p<0,05) as well as utilizing psychoactive substances. 
We identified that who has moderate to high anxiety 
has memory complaint (Fisher: p=0,0432). 
Discussion: The factor that presented statistic 
relevance to a worsening in the memory complaint 
among academic young people was the anxiety, 
which seems to be negative in the cognitive 
processes of memorizing capacity. None of the young 
people investigated had real deficit in their academic 
performance. Different from the elderly´s cognitive 
problems, the young people´s cognitive complaint is 

relative, related to a subjective perception and 
depending on the anxiety degree they are presenting. 
Conclusion: Anxiety demonstrated to be related to 
memory complaint in young people. Stimulants, 
medicine that admittedly enhance anxiety are 
contraindicated. It is possible to affirm that the 
p r e s c r i b i n g o f s o m e a n t i - d e p r e s s i v e s , 
benzodiazepines in anxiolytic doses or another non-
pharmacological measures such as the practice of 
mindfulness are the most adequate measures in 
these situations.    

Keywords: memory, anxiety, sleep, young people.

INTRODUCTION:  
 
  Memory difficulty complaint from young 
academics is common, not only for memorizing but 
also for evoking information. This leads many 
students to search for specialized attendance, or to 
practice self-medication with stimulants such as 
methylphenidate.  
  A lot is said and studied about memory 
sickness processes as age progresses, but little 
attention is given to the memory failure perception 
that happens to young adults. Young people are used 
in most studies as the control group for experiments 
done with older adults, such as we see in the studies 
of  Lalanne (2013) or of Mazurek (2015). It is rare, 
then, to find exclusive researches about young people
´s memories.   
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  When we reviewed the studies, we found 
what Pedrero-Pérez et al. (2013) explored the 
possibil ity of subjective memory complaints 
appearance in young peolple or as a result of 
attention and executive capacity deficits or by certain 
characteristics of the individual´s personality. The 
authors found a strong relation between cognitive 
complaints and pre-frontal symptoms, suggesting that 
the complaints are, actually, a result of inadequate 
managing of attention and executive functions 
favoring daily errors that are realized as memory 
deficit. The data give the idea that the memory 
complaints are the result of self-perception of daily 
absences and mistakes that are produced by means 
of lack of attention in an executive level and that the 
clinical expression of these complaints is modulated 
by a profile of the individual´s personality subjectivity 
in his way of realizing the world and himself. 
  Small et al. (2013) talked about the 
investigation among the diverse ages for the 
understanding between behaviors during life and 
memory symptoms, even light, which could in the 
future proceed to dementia in different age ranges. 
This study points to an enhancement of the memory 
complaint with age (14% of young people, 22% of 
middle-aged, and 26% of older adults). It associates a 
better memory self-perception, regardless of age, with 
healthy eating habits. Not smoking was associated 
with better memory stories from youngers and middle-
agers. A foretell of better memory in middle-aged and 
older groups was regular exercises. They conclude 
relating healthy behaviors to better memory skills and 
their self-perception along adult life, suggesting good 
habits in the life style can protect the brain´s health 
and, possibly, retard the appearance of memory 
symptoms with age.   
  Piquard et al. (2012) talk exactly about the 
relations between subjective cognitive difficulties and 
stressful events, pointing to the fact that these 
difficulties reveal an elevated sensibility for the 
cognitive worsening linked to stress, regardless of 
depression and personality. Their findings indicated a 
bigger severity on memory complaints in younger 
depressive individuals, regardless of their having 
passed through stressing events, and on individuals 
with anxiety when they lack stressing events. The 
authors concluded by suggesting that anxiety and 
other factors such as a decrease of self-esteem or 
other psychological vulnerabilities could contribute to 
memory complaints from young people. 
  Mutchnick et al. (2012) examined the 
relation between anxiety and memory performance 
among patients waiting for different types of surgery, 
chosen because this situation generates great 
anticipatory anxiety. The anxiety level was determined 
from the self-report and the memory performance 
measured by memory evaluation scales and self-
report about their memory. The study did not reveal 
any significant changes in the patients´ memory 
capacity, even though the young individuals had 
presented a bigger anxiety result for the elderly. In 
this study, anticipatory anxiety to an event did not 
seem to influence the participants´ performance in 
memory tests.  
  Pellicer-Porcar et al. (2014) evaluated a 
population of university students, with memory 
complaints but without real cognitive alterations, 
researching depression, “social anxiety”, “anxiety by 
obsessive-compulsive symptoms”, “agoraphobia 
anxiety”, somatization and insomnia. They found that 

34.4% of memory complaints have a relation to 
“social anxiety”, and concludes that there is a great 
influence from diverse types of anxiety about memory 
complaints from young people. 
  Recently, Molina-Rodriguez et al (2016) 
investigating specifically the stress in young university 
students with subjective memory complaint, reaching 
the conclusion that stress is a disturbing fact in 
memory processes. The difference in Molina-
Rodrigues paper from this one that will be presented 
by the author is in the fact that the only variables 
investigated by him in young people were subject 
memory complaints and the level of stress, evaluated 
by a specific scale.  
  In this review it is observed that there is not 
a sufficient number of articles that allow a consensus 
about the theme in young people. Most articles 
investigate adults over 40 years old, which were not 
quoted in this review.  
  The studies found suggest that life habits, 
stress, anxiety, depression can be related to the 
genesis of mnemonic perception altered in young 
people. 
  This paper aims to investigate if memory 
self-perception in medicine students is related to real 
cognitive impairment or if it is a consequent of 
associated factors. 
  Our hypothesis is that altered memory self-
perception in medicine students does not reflect real 
cognitive impairment, but it is a consequence of 
associated factors. Anxiety, altered sleep pattern, 
humor disorders or use of psychoactive substances 
can interfere on memory self-perception.  

MATERIAL AND METHODS: 

  The project was subject and approved by the 
Ethics Committee from Federal Fluminense University 
(UFF) and Antônio Pedro University Hospital (license 
number - CAAE: 44061715.1.0000.5243). 
  The number of participants in the research 
represents the universe of senior year Brazilian 
university students (Federal University of State of Rio 
de Janeiro) studying the Psychiatry module. This 
represents an average of 10 students in 6 distinct 
classes, in a total of 60 volunteers evaluated. The 
sample was limited to the restrict duration time for the 
Master´s degree. It is important to accentuate that the 
Federal Fluminense University has a national exam 
as the entrance exam, with students from all of Brazil
´s regions. The collect was done at the end of this 
module´s Pharmacologic classes.   
 
PROCEDURE: 

  The students were invited to participte on the 
study, filling up the Free and Informed Consent Form. 
  The tests were delivered in a sealed 
envelope, without the participant´s identification. In 
the envelope, there were the following self-filling up 
scales: Beck Depression Inventory, Beck Anxiety 
Inventory, Insomnia Inventory, Alcohol, tobacco and 
other substances use screening Quiz  - ASSIST, 
Subjective Memory Complaints Scale.  
  After the filling up of the scales and the 
return of them to the researchers, all academic 
participants were instructed and capacitated to 
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apply and interpret each one of the scales so that 
they could use them in their medical practice.    
  Knowing that the result from the filling up 
could turn out into psychiatric disorders among the 
students, but there being the guarantee of anonymity 
in the research filling up, not being possible to identify 
the students with possible disturbs, we offered to the 
participants a personalized and free evaluation at the 
Psychiatric clinic of our research laboratory, to those 
that for some reason identified disturbs linked to the 
filled up forms, with the possibility of treatment or 
routing to specialized service in case they wanted so.      

STATISTICAL ANALYSIS 

  When the variables obeyed the continuity, 
homocedasticity and normality criteria, they were 
analyzed by parametric tests. The proportions 
analysis was made by the qui-squared test or Fisher 
exact test when the Cochran restriction occurred. 
Non-parametric correlations were made by the 
Spearman test and the parametric ones by the 
Pearson test. The significance level considered was 
0.05. Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) analysis program was utilized.   

RESULTS 
 
  The sample was composed by 32 men and 
27 women. The average age was 25.7. 
  About memory, 61% had complaints, when 
directly asked whether they considered themselves 
having memory or forgetfulness problems. The 
application of the memory complaints inventory 
demonstrated 71% of the sample with punctuation 
bigger than 3, indicating that the memory complaint 
should be investigated.  
  Asked in detail about the intensity of their 
memory complaints, 24% answered they had 
problems mas without importance, 15% answered 
they had memory problems with some importance 
and 4% answered they had real memory problems, 
with a total of 72.9% of young students with memory 
deficit perception. About the concentration, 67.7% 
presented complaints.   
  Asked about whether they had sleeping 
problems, 40.1% answered yes, although 20% 
complained they had insomnia in the beginning of the 
night, 17% of insomnia in the middle of the night with 
many awakenings and 19% of insomnia at the end of 
the sleeping period or waking up earlier than 
intended. The sleeping average in the interviewed 
was 6.36 hours per night. Still about sleeping, the 
Insomnia Severity Index in its Portuguese version 
presented 11.9% reported clinical insomnia moderate 
or severe and 64.4% with some kind of insomnia 
(light, moderate or severe). Memory deficit complaint 
presented correlation to insomnia complaint (p=0.003) 
and initial insomnia (difficulty to initiate sleeping) 
(p=0.029, Spearman correlation test) 
  When they were asked whether they had 
anxiety, 75% said yes, although 54% considered their 
anxiety disturbed their performance. Beck Anxiety 
Inventory demonstrated 1% having moderate or 
severe anxiety, 56% light, moderate or severe anxiety 
and 93% minimum anxiety, light anxiety, anxiety or 
severe anxiety (any type of anxiety). Memory deficit 

complaint presented severe correlation to anxiety 
(p=0.004 by Spearman correlation test) and still, 
anxiety when moderate or high (Beck Inventory) 
resulted in self-perception  of altered memory ((Fisher 
exact test, p=0.0432). 
  As for presenting depression, 31% from the 
students answered spontaneously yes, 19% 
answered thei r depression d is turbed thei r 
performance. Beck Depression Inventory detected 
22% suffered from moderate or severe depression, 
and 42% had light, moderate or severe depression. 
There was no relation between the results from Beck 
depression Inventory and the results related to 
memory or insomnia complaint. Ten percent of the 
sample presented the wish to die.  
  Alcohol (93%), tobacco (32%), marijuana 
(27%), hypnotics/sedatives (17%), inhalants (10%), 
hallucinogens (8%) and amphetamines/ecstasy (7%) 
were psychoactive substances more used in the last 
three months. Three individuals had alcohol use 
pattern, one individual tobacco use and one individual 
hypnotics and sedatives with treatment needs. A 
participant of the study had a daily use of alcohol. The 
use o f psychoac t i ve subs tances (hav ing 
experimented tobacco, marijuana, inhalants and 
hallucinogens) correlated to not having any religion 
(p=0.006, Spearman correlation test). So, there is a 
protecting factor in religious education. 
  All participants of the study presented 
productivity coefficient (average of their grades in 
tests) above 7, and no participant had been failed on 
the senior year evaluations. 

DISCUSSION 

  The memory complaint percentage in young 
people from the general population is difficult to be 
found in the researches. An article from Chandler et 
al. (1988) suggests that 29% of young people would 
present anxiety. In our sample, this number reaches 
75%. Why would medicine academics had an anxiety 
condition bigger than the general population?
  Medicine academics study in college around 
8 hours per day, they arrive home and still study 
during late night hours. They have internships, 
accompany calls many times at night. Some have 
jobs during the night and dawn. On weekends many 
study, work and have calls. The academic 
environment is competitive. There is a grade 
comparison dispute, an internship achievement 
dispute as well as achieving calls and jobs. In the last 
2 years, academics go through interning, which is the 
internship within the hospital´s medical specialties. 
They deal with diseases, with death, start to face the 
profession´s barriers. Still in these last 2 years, the 
great majority of academics enroll at preparatory 
courses for residence tests, with 7 unstoppable hours 
of classes per class day, and even many extra 
classes on Sundays. High charge of work and study, 
stress, pressure, obligations, and sleep deprivation 
are part of these young people´s lives. This could 
explain the biggest incidence of anxiety in this 
category.  
  The factor that presented statistical 
relevance for the worsening of memory complaint 
among young Medicine academics was anxiety, not 
only self-referred but also measured through the 
scale. The anxiety seems to be negative in the 
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cognitive processes of perception over the capacity to 
memorize and evoke. It is important to highlight that 
none of the investigated young people had real deficit 
in their academic performance. They all had 
satisfactory grades, with no downfall in the 
productivity on the tests done in the senior year. 
Differently from the elderly cognitive problems, as 
dementia, the cognitive complaint in young people is 
relative, related to a subjective perception and 
depending on the anxiety degree they are presenting.  
  Anxiety, as well as fear, is part of a marking 
mechanism of existing danger in all animals, which 
belongs to the ancestral survival mechanism for 
fighting and escaping. The autonomic activation and 
the enhanced alert condition are among possible 
reactions observed in the anxious individual. The 
locus coeruleus, structure from the brainstem, has a 
central role in the alert mechanism and it is highly 
responsive to the stress conditions. It is important to 
underline that anxiety is part of daily life, but there is 
an adaptation to the stress, fear and anxiety 
conditions, where, there is then, pathology. However, 
when modulation and adaptation to anxiety do not 
work, there come anxiety diseases that are diverse, 
such as panic disorder, panic attack, agoraphobia, 
generalized anxiety disorder, post trauma stress 
disorder, acute stress disorder, specific phobia, 
separation anxiety disorder, selective mutism, social 
anxiety disorder, anxiety disorder induced by 
substances or medicine, anxiety with comorbid 
depression, anxiety associated to dementia, anxiety 
disorder due to other medical conditions, among 
others. Do young academics fit in any of these 
classifications? 
  The alterations that lead to different anxiety 
disorders generate a clinical case with behavior 
symptoms, cognitive symptoms and physical 
symptoms relevant to each disorder. Although it is 
universally known that anxiety is capable of affecting 
thought, perception and learning, with a tendency to 
produce distortions capable of diminishing focus, and 
reducing memory, nothing is said in classical studies 
about subjective perception distortion of one´s own 
memory, not even mnemonic failure enters in the 
diagnostic criteria for officially classified anxiety 
disorders. In the criterial diagnosis from Mental 
Disorders Diagnostic and Statistical Manual in its 5th 
Edition (DSM-V), generalized anxiety disorder is the 
form of anxiety that best approaches the interviewed 
young academics, nevertheless, it does not present 
memory specifically as a diagnostic criterion.   
  Among its criteria, maybe the third item of 
criterion C (Anxiety and concern are associated to 
three or more of the following six symptoms), which 
refers to “difficult to focus or sensations of “blanc” on 
mind, could be expanded to the existence of self-
perception of memory failure, contemplating this 
found in young medicine academics. 
  Another relevant question was the high 
percentage of young people with suicidal ideation. 
Recent studies indicate that among young student, 
suicidal ideation has presented itself between 1.6 and 
7%, even though in our sample it was 10%. This 
index is alarming and dangerous, alerting for the 
necessity of early intervention along with these young 
medicine academics. It is necessary to create 
strategies of prevention, shelter and treatment for 
these young people.      

  The sleep quality was also correlated to the 
perception of memory deficit. The National Sleep 
Foundation published in its 2015 guidelines that 
individuals between 18 and 25 years old, as well as 
between 26 and 64 years old should sleep from 7 to 9 
hours per day to have a healthy life. The organization 
itself affirms that “people with sleep length too much 
out of the normal range can be involved in volunteer 
restriction of sleep or have severe health problems”. 
In our sample, the average sleeping hours of the 
young people was 6.4 hours per night, below 
recommended. In the same understanding, Sanches 
et al. (2015) in its paper titled “Effects of Acute Sleep 
Deprivation Resulting from Night Shift Work on Young 
Doctors” tell us that “acute sleep deprivation resulting 
from nocturnal job at medical professions is 
associated to a d imin ish ing of focus and 
concentration, and of delay in stimuli response. This 
can compromise the patient´s attendance, as well as 
the doctor´s own quality of life and healthy”. Informing 
the youngers about the importance of sleeping hours 
to an improvement in performance and diminishing 
error risk in procedures and conducts is an important 
job to be done.  
  At last, from the found, the use of 
psychoactive substances (having experimented 
tobacco, marijuana, inhalants and hallucinogens) was 
bigger than they declaring not having religion. 
Apparently, having religion protects the individual 
from using psychoactive substances, what goes 
against published studies.       
  Resuming a leading question from the 
beginning of this paper, many young people seek, in 
se l f -medicat ion, or even rece ive doctor ´s 
prescriptions, treatment for their altered memory 
perception, with medicine such as methylphenidate 
(Ri ta l in or Concerta), or l isdexamfetamine 
(Venvanse), These pharmacies are stimulants of 
central nervous system with structures similar to 
amphetamines.  Methylphenidate, for example, inhibit 
dopamine and noradrenaline´s uptake, enhancing the 
concentration of these neurotransmitters at the 
synaptic cleft. It also liberates dopamine from 
presynaptic neurons. The result is the stimulation of 
various regions of CNS, in enhancement of the alert 
system. Its main collateral effects are nervousness, 
insomnia, agitation, anxiety, among many others. 
Lisdexamfetamine in action has similar collateral 
effects. It seems, then, that this is not the best class 
of medicine to help individuals with apparent memory 
deficit, caused actually by an anxiety condition.   
  Anxiety treatment, possibly leading to an 
improvement of memory perception, has as a 
pharmacological base the use of a series of 
possibilities, such as anti-depressives (serotonin 
uptake inhibitors and serotonin and  noradrenaline 
uptake inhibitors, anti-convulsivants moderating 
calcium channels, benzodiazepines and azapirones).  
  There are still the pharmacological strategies 
that can be used to improve the anxiety pattern. For 
example, there are more than 500 articles in the last 5 
years that can be found in the data of Pubmed, which 
relate the practice of Mindfulness (meditation) to the 
reduction of anxiety in diverse life contexts, or even in 
the effectiveness of more severe physical or mental 
disorders. For example, Castelli and collaborator 
(2016) demonstrate that technics of Mindfulness 
reduced anger, anxiety and depression in patients 
w i th f ib romyalg ia ; Dundas e t a l . (2016) 
demonstrated the stress, anxiety reduction and 
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self-esteem enhancement with the practice and 
Gouda et al. (2016) that demonstrated that the 
Mindfulness techniques were capable of reducing 
anxiety and enhancing creativity of tested students 
and teachers.  
  These data demonstrate the millennial 
Oriental wisdom that fortunately in the last few years 
started being recognized by the Western positivism 
arrogance and still dominated by the pharmaceutical 
industry.      
 
CONCLUSION 

  Anxiety demonstrated to be related to the 
fact that young people presented subjective memory 
complaints. This fact is very relevant to the change in 
paradigm on the young people´s treatment, for it 
changes the prescription done usually with stimulant 
medicine such as methylphenidate, that can even 
worsen the anxiety, for the use of anxiolytics, paving 
the way for new studies that investigate if there is an 
improvement in the cognitive pattern with the use of 
specific anti-depressives or benzodiazepines in 
anx io ly t i c doses, o r ye t the use o f non-
pharmacological techniques such as meditation 
(Mindfulness). The sleep pattern of young academics 
was also identified as inadequate. More sleeping 
hours per day can also contribute to a condition of 
less anxiety and enhancement of the cognitive profile. 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