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RESUMO

Pacientes com esquizofrenia apresentam déficits de atenção, velocidade de processamento, memória, aprendizagem, raciocínio e cognição social. 
Estes déficits são acompanhados por alterações nos processamentos de informações visuais e auditivas. Estudamos os efeitos do treino cognitivo 
computadorizado em pacientes com esquizofrenia, e neste trabalho comparamos o desempenho dos pacientes nos exercícios auditivos e visuais. 
Realizamos um estudo randomizado duplo cego envolvendo 51 pacientes com esquizofrenia, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O presente 
estudo foi submetido a apreciação pelo comitê de ética em pesquisa via plataforma Brasil (CAAE no 12990013.0.000.5263). A intervenção 
consistiu em 40 horas de treino computadorizado visual ou auditivo, sendo realizado uma hora por dia, cinco dias na semana. Os exercícios visuais 
e auditivos são equivalentes e focam nos seguintes domínios cognitivos: atenção, concentração, memória, memória de trabalho e cognição social. 
Avaliamos a aderência dos pacientes ao treinamento cognitivo e analisamos medidas de desempenho sobre o progresso dos pacientes baseado 
na velocidade e acurácia nos exercícios em relação ao total de usuários (em percentil). Os pacientes tiveram uma aderência ao treinamento de 
três dias na semana, que era o mínimo requisitado. Não houve diferença significativa entre o grupo de treino visual e auditivo. Os pacientes do 
treino visual melhoraram mais no domínio da concentração (25 percentis versus 23; F(1;49)=6,00;  p=0,02) e da memória de trabalho (31 versus 
23; F(1;49)=4,80 ; p=0,03) em relação aos que participaram do treino auditivo. Não houve diferença na melhora da cognição social entre os dois 
grupos de treinamento cognitivo e ambos melhoraram em torno de 30 percentis (31 versus 30; p>0,05). De maneira global, os pacientes aderiram 
bem ao treinamento cognitivo. O grupo que realizou o treino visual melhorou mais nos domínios cognitivos da concentração e da memória de 
trabalho em relação ao grupo que fez o treino auditivo. Esta diferença no desempenho poderia estar associada à uma maior facilidade dos 
pacientes em realizar tarefas visuais em relação as tarefas auditivas.
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