
 

 

 

 

Capítulo VI  

 

Caso Prático: AMNÉSIA GLOBAL TRANSITÓRIA 

 

 

O cérebro é o órgão mais fascinante e complexo do corpo humano. Dentro das 
patologias benignas que afectam o cérebro humano, a Amnésia Global 
Transitória* (AGT) é uma das que mais interesse tem despertado na 
comunidade neurológica nos últimos tempos. A perda temporária da 
capacidade de reter novas memórias é reconhecida como uma das piores 
patologias amnésicas, que apesar de temporária, não deixa de ser uma 
experiência traumatizante. 

A etiologia desta síndrome permanece uma incógnita…. Como é desencadeada? 
E porquê? São algumas das perguntas que tem sido alvo de muitas sugestões e 
suscitado muitos artigos publicados nesta área (Quinette et al, 2006).  

Neste estudo recorremos à Análise de Correspondências na sua vertente 
múltipla de forma a tentar desvendar algumas das características desta 
síndrome fornecendo algumas pistas sobre a sua etiologia. 

Com este trabalho pretende ilustrar-se a importância e capacidade da AC no 
tratamento de informação e reconhecimento de relações inerentes a um 
conjunto de dados. 

Ainda neste trabalho, revisitamos os métodos desenvolvidos no capítulo 
anterior, que proporcionam alternativas interessantes e fidedignas aos métodos 
habituais.  

 

 

                                                           
*
 A síndrome de AGT foi inicialmente descrita por Morris Bender no Journal of the Hillside Hospital em 1956. 
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6.1 Introdução ao Tema 

 

A Amnésia é uma entidade patológica caracterizada pela perda de memória, 
parcial ou completa. Em geral, existem dois géneros de Amnésia. Se o indivíduo 
perde a capacidade de reter novas informações, a Amnésia designa-se por 
Amnésia Anterógrada, se o indivíduo perde a capacidade de evocar memórias 
antigas, trata-se de uma Amnésia Retrógrada. 

A Amnésia Global Transitória é uma combinação dos dois géneros já descritos, 
e normalmente acompanha os seguintes passos: Primeiramente, há um surto de 
Amnésia Anterógrada, onde os episódios podem durar de minutos a horas, não 
ultrapassando um dia; Após o surto, segue-se uma Amnésia Retrógrada para 
eventos recentes anteriores ao trauma. 

Durante o período de AGT, as habilidades de memória recente e imediata são 
deficientes, e o nível de consciência e habilidade de desempenhar outras tarefas 
intelectuais são conservados. 

Após o episódio, existe uma recuperação total da memória Anterógrada, e uma 
recuperação gradual da memória Retrógrada, permanecendo uma lacuna na 
memória depois da recuperação.  

 

 

6.2 Introdução ao Estudo 

 

Entre 1981 e 2006, registaram-se 256 crises de Amnésia Global Transitória no 
Hospital de Santa Maria em Lisboa. Este estudo baseia-se exclusivamente nos 
relatórios médicos de assistência a esses pacientes. 25 Indivíduos foram 
excluídos do estudo devido à existência de valores omissos em algumas 
variáveis fulcrais seleccionadas para esta análise estatística. Logo, para o 
seguimento deste estudo, a amostra considerada é constituída por 231 
indivíduos. 

Para caracterizar a população alvo de AGT, consideraram-se diversos aspectos:  

▪ Características Sócio Demográficas - Sexo e Idade; 
▪ Características da crise de AGT - Duração e Precipitante; 
▪ Sintomas acompanhantes – Vómitos, Sonolência, Cefaleia e Outras 

(Tosse, dor, vertigens, enxaquecas, sede e ansiedade); 
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▪ Antecedentes e Factores de risco – Hipertensão arterial, Fumador activo, 
Fumador no passado, Historial de doenças Cardíacas, Historial de 
doenças psiquiátricas e Migraine (Enxaquecas). 

▪ Exames complementares – Ecodoppler vascular (Exame realizado aos 
vasos sanguíneos arteriais e venosos, com o intuito de avaliar o fluxo 
sanguíneo)   

Desde 1990, ano em que Hodges e Warlow estabeleceram um critério universal 
para o diagnóstico da AGT, surgiram muitos artigos de discussão sobre a 
principal causa para a AGT. No entanto, nenhuma das sugestões reuniu, até 
hoje, consenso por parte da comunidade médica especializada neste assunto 
(Melo et al., 1992, Quinette e tal., 2006). 

 

 

6.3 Objectivos 

 

O principal objectivo deste estudo é tentar decifrar algumas características do 
mecanismo fisiopatológico da síndrome de Amnésia Global Transitória.  

Estudar relações existentes entre os diversos factores associados aos episódios 
de AGT, explorando a possível existência de agrupamentos que sugiram 
diferentes tipos de Amnésia Global Transitória. 

Clarificar algumas das características inerentes da população alvo de crises de 
Amnésia Global Transitória, e também do sintoma em si.  

Neste trabalho pretende-se responder às questões anteriores, bem como a 
outros pontos que vão surgindo ao longo do estudo, que possam ser pertinentes 
e necessários para as conclusões. 

Antes de prosseguir na análise, alerta-se para o facto de todas as conclusões 
enunciadas ao longo deste estudo basearem-se exclusivamente em argumentos 
estatísticos. 
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6.4 Estudo Estatístico 

 

A primeira parte do estudo consistiu na caracterização da população alvo de 
crises de AGT. Portanto, em primeiro lugar, e para todas as variáveis em 
estudo, efectuou-se uma análise estatística descritiva. Ainda na análise 
descritiva, tentou-se analisar em maior detalhe certas relações existentes entre 
algumas das variáveis em estudo. 

Na segunda parte do estudo, com o objectivo de explorar as relações entre as 
diversas variáveis de forma a extrair algum tipo de associação entre os 
indivíduos ou categorias das variáveis, recorreu-se à técnica estatística 
multivariada de Análise de Correspondências. 

Numa última abordagem aos dados, efectuaram-se dois estudos com interesse 
dentro da temática abordada. Um com agrupamentos diferentes das categorias 
das variáveis, e outro utilizando o conhecimento, para alguns indivíduos, de 
três variáveis provavelmente importantes para o sintoma em estudo. 

 

Todos os gráficos, rotinas† e tabelas foram originalmente desenvolvidos em 
“R”. 

 

 

6.4.1 Análise Exploratória dos Dados 

 

A melhor forma de introduzir as variáveis a serem tratadas neste estudo é 
através de uma análise descritiva univariada.  

Nesta fase, além do estudo univariado, realizou-se também um estudo 
bivariado entre as variáveis mais susceptíveis, de modo a compreender 
algumas relações entre as diversas variáveis e algumas características da 
Amnésia global transitória. 

 

 

 

                                                           
†
 As rotinas utilizadas em “R” encontram-se em anexo 
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6.4.1.1 Características Demográficas 

 

O primeiro estudo consiste na representação demográfica da população 
constituinte da amostra, ou seja, género e idade. 

 

Ilustração 6.1 – Gráfico circular do género sexual. 

Através da análise do gráfico circular, observaram-se 61.47% mulheres, num 
total de 142 e 38.53% homens, num total de 89. Ao examinar a amostra, mostra-
se significativa a presença de um maior número de indivíduos de sexo feminino 

[ �(�)
� = 12.1602, p-value = 0.00049].  

Na literatura não existe grande consenso sobre a predominância de algum dos 
géneros na AGT (Quinette et al., 2006). Contudo, com base nesta análise, 
constata-se que as crises de AGT são mais predominantes dentro da população 
de sexo feminino.   
 

Analisando as idades dos indivíduos constituintes da amostra, realizou-se a 
seguinte representação gráfica: 

 

Ilustração 6.2 – Gráfico densidade, gráfico de barras e Box-plot do género sexual. 
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No gráfico acima representado à esquerda, podemos visualizar a assimetria à 
esquerda da distribuição das idades dos indivíduos em estudo [Coeficiente de 
assimetria = - 0.92]. Esta assimetria corresponde à conhecida predominância da 
AGT em indivíduos de idades superiores a 50 anos [Teste à normalidade 
Kolmogorov – Smirnov, D = 0.0639, p-value = 0.02297], que também se pode ver 
representada no box-plot à direita no mesmo gráfico. Ainda observando o box-
plot, é notória a existência de alguns possíveis Outliers.  

Apurou-se também a média de idades, sendo de 62 anos com um desvio padrão 
de 8 anos.  

No gráfico ao centro constata-se as categorias consideradas para o 
prosseguimento do estudo, que reflectem de certo modo a distribuição das 
idades dos indivíduos. A transformação desta variável contínua em discreta é 
fundamental para a técnica que se irá utilizar mais adiante. 

Neste ponto dividiu-se os indivíduos por género, para estudar a relação entre o 
sexo e a Idade. Apurou-se também a média de idades, sendo 63 nas mulheres 
com um desvio padrão de 7 anos, e 60 nos homens com um desvio padrão de 9 
anos. 

 

Ilustração 6.3 – Gráfico de densidades, gráfico de barras com perfis e Box-plot dos géneros 
sexuais. 

Nos gráficos anteriores é possível constatar um ligeiro aumento da idade no 
sexo feminino relativamente ao masculino.  

No gráfico ao centro verifica-se que nas duas primeiras faixas etárias 
consideradas, o número de casos masculinos e femininos é semelhante. No 
entanto, nas duas faixas etárias seguintes existe um aumento do número de 
casos femininos. 
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Para averiguar se as distribuições da idade dos homens e das mulheres diferem 
entre si ao longo das faixas etárias consideradas no gráfico acima representado 
ao centro, realizou-se o teste do Qui-quadrado, para testar a homogeneidade da 
população. 

Após a realização do teste, que confronta a hipótese nula de homogeneidade 
contra a hipótese alternativa de não existir homogeneidade na população no 

que diz respeito à idade, observa-se os seguintes resultados:  �(�)
�  = 8.76, p-value 

= 0.032. 

Conclui-se assim que para o nível de significância de 5% rejeita-se a hipótese 
nula de homogeneidade, ou seja, homens e mulheres seguem distribuições 
diferentes ao longo das faixas etárias, confirmando assim do ponto de vista 
estatístico as diferenças descritas anteriormente. 

 

 

6.4.1.2 Características da AGT 

 

Nesta fase do estudo, é possível analisar as características principais de uma 
crise de AGT. A duração, o possível “desencadeante” da crise e os sintomas 
acompanhantes. Note-se que os precipitantes considerados referem-se à 
descrição dos actos do paciente no momento em que sofreu o ataque amnésico. 

Uma das principais características da AGT é o facto de o sintoma ter a duração 
máxima de vinte e quatro horas, e os intervalos de duração poderem ser de 
apenas alguns minutos mas também poderem prolongar-se por longas horas. 

 

Ilustração 6.4 – Gráfico de densidade, gráfico de barras e Box-plot da duração. 
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Analisando a amostra em estudo constata-se que a AGT dura em média seis 
horas e trinta e sete minutos, com um desvio padrão de quatro horas e meia. 

Como se pode aferir nos gráficos acima transcritos, a maioria dos ataques dura 
entre uma a doze horas. 

 

Ilustração 6.5 – Gráfico de densidades, gráfico de barras com perfis e Box-plot da duração por 
Sexo. 

Analisando agora a distribuição da duração por género, constata-se um ligeiro 
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� = 1.63, p-value = 0.802. Ou seja, não existem 

diferenças significativas entre a duração da AGT nos géneros sexuais distintos. 

 

Em conformidade com as análises anteriores, no gráfico seguinte tenta-se 
explorar a relação da idade com a duração da crise amnésica. 
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Ilustração 6.6 – Gráficos de dispersão e histogramas da Idade vs Duração. 

Como se pode conferir nos gráficos anteriores, não existe qualquer relação 
visível entre a idade e a duração da crise amnésica. 

Dentro da temática das características da AGT é fundamental para o estudo 
analisar o desencadeante das crises amnésicas desta patologia. Isto é, as 
actividades que os indivíduos estavam a realizar no momento em que sofreram 
a crise de AGT. 

 

Ilustração 6.7 – Gráfico de barras dos desencadeantes. 

No gráfico anterior é possível conferir os desencadeantes mais comuns dos 
casos de AGT. Precipitantes emocionais ou relacionados com o stress, 
mudanças da temperatura do corpo, relações sexuais e manobra de valsalva são 
alguns dos desencadeantes em maior número dentro da amostra considerada. 

Neste caso, consideraram-se como precipitantes de “M. Valsalva”: flexões, 
pegar uma mala, vómitos e tosse. 
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Dentro da categoria Calor frio considerou-se todas as acções que resultam 
numa alteração da temperatura corporal. Essencialmente Banhos frios ou 
quentes. 

Como se pode constatar no gráfico anterior, apenas trinta por cento dos 
indivíduos constituintes da amostra, não apresentaram qualquer tipo de 
desencadeante (possivelmente não se lembravam).  

 

Também neste ponto foram divididos os desencadeantes pelo género do 
indivíduo. 

 

Ilustração 6.8 – Gráfico de barras dos desencadeantes distintos por género sexual. 

Quando se analisa as diferenças entre os sexos, os gráficos anteriores são de 
certa forma ilustrativos de algumas curiosidades dos desencadeantes da AGT. 
A manobra de valsalva aparece com principal predominância na classe 
feminina e o desencadeante sexual aparece essencialmente como desencadeante 
nos casos de AGT no género masculino. 

De acordo com análises anteriores, realizou-se um teste à homogeneidade dos 
desencadeantes face ao sexo dos indivíduos. Neste caso constatou-se um �(
)

� = 

35.49, p-value = 0, concluindo-se assim que para todos os níveis de significância 
se rejeita a hipótese de homogeneidade das distribuições. Isto é, existem 
diferenças estatisticamente significativas entre os desencadeantes nos dois 
sexos. 

 

Ainda dentro da temática das características da crise de AGT, é de grande 
interesse estudar os sintomas acompanhantes do período amnésico. 
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Ilustração 6.9 – Gráficos circulares dos sintomas acompanhantes. 

No gráfico anterior estão representados os sintomas acompanhantes mais 
predominantes nas crises de AGT. É fácil verificar que Cefaleia é o sintoma 
acompanhante mais comum nas crises de AGT.  

Dentro da categoria “Outros” podem-se encontrar sintomas como náuseas, 
tosse, dor, vertigem, tonturas, enxaquecas, sede, ansiedade e alterações de 
visão. 

 

Analisando individualmente os sintomas acompanhantes, temos a seguinte 
representação gráfica: 

 

Ilustração 6.10 – Gráfico de barras com os sintomas acompanhantes individualmente 
distribuídos. 

Como é possível constatar no gráfico anterior, 92 indivíduos tiveram sintomas 
acompanhantes durante a crise de AGT, ou seja, cerca de 40% da amostra. 
Cefaleia é o sintoma acompanhante mais predominante. 

 

Analogamente ao que foi realizado em pontos anteriores, estuda-se agora a 
relação dos sintomas acompanhantes com o género do indivíduo. 
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Ilustração 6.11 – Gráficos de barras com os sintomas acompanhantes individualmente distribuídos 
por género sexual. 

Como se pode verificar nos gráficos anteriores, vómitos e sonolência são 
sintomas acompanhantes próprios de indivíduos de sexo feminino.  

As crises de AGT com sintomas acompanhantes estão intimamente relacionadas 
com o sexo feminino. São cerca de trinta por cento face a apenas dez por cento 
do sexo masculino, onde cefaleia é “quase” exclusivamente, o único sintoma 
acompanhante dentro deste género. 
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Nesta fase da análise descritiva, o estudo consiste na análise de alguns 
antecedentes e factores de risco dos indivíduos constituintes da amostra. 

Esta análise é muito importante, e é um tema muito explorado na literatura 
relativa a este sintoma. 

 

Ilustração 6.12 – Gráfico de barras dos antecedentes ou factores de risco. 

Como podemos observar no gráfico anterior, é extremamente relevante a 
presença de hipertensão arterial (HTA) dentro da população alvo de crises de 
AGT. Além de HTA, é também saliente a presença de Enxaquecas nos 
indivíduos da população. 

 

Estudando agora o número de factores de risco por indivíduo, é patente a 
existência de factores de risco na amostra. Apenas 17,7% dos indivíduos da 
amostra não apresentam qualquer factor de risco, e 38,1% apresentam pelo 
menos um factor de risco. Constata-se assim uma associação forte entre a AGT e 
alguns factores de risco, nomeadamente HTA e Enxaqueca.  

 

Ilustração 6.13 – Gráfico de barras com o número de antecedentes ou factores de risco. 
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A elevada incidência de factores de risco dentro da população alvo de AGT, 
permite-nos suspeitar de alguma relação entre alguma característica destes 
factores de risco com o sintoma em estudo. Principalmente, a forte relação entre 
HTA e Enxaquecas com os indivíduos que sofreram de AGT. 

Novamente, como auxílio nesta fase do estudo, realizou-se o estudo dos 
factores de risco distintos por género. 

 

 

Ilustração 6.14 – Gráfico de barras dos antecedentes ou factores de risco distintos por Género 
sexual. 

Nos gráficos anteriores está patente a forte predominância de Enxaquecas, 
Doenças Psiquiátricas e Cardíacas nos indivíduos de género feminino. 

Nos indivíduos de género masculino, apenas existe um maior índice de 
fumadores activos e antigos fumadores face ao género feminino. 

Na análise individual dos casos por número de factores de risco, a distribuição 

é sensivelmente idêntica [ �
(5)
2  = 4.38, p-value <0.49]. 
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6.4.1.4 Exames Complementares 

 

O Ecodoppler vascular é um exame realizado aos vasos sanguíneos arteriais e 
venosos, com o intuito de avaliar o fluxo sanguíneo. 

 

Ilustração 6.15 – Gráficos circulares dos resultados do exame e os resultados por Género sexual. 

Através do gráfico à esquerda, para a população em geral, verifica-se que um 
quarto da mesma obteve resultados não normais no Ecodoppler. 

Ainda nos gráficos anteriores, não é possível verificar qualquer diferença 

evidente do exame entre algum dos géneros sexuais [�(�)
�  = 1.05, p-value = 0.59]. 

 

 

6.4.2 Aplicação da AC 

 

Neste ponto, para investigar as relações existentes entre os diversos factores 
associados aos episódios de AGT, realizou-se uma Análise de Correspondências 
Múltiplas.  

Numa primeira abordagem exploratória consideraram-se as seguintes 
variáveis:  

▪ Características da AGT: Duração (dur), Tipo de precipitante (tipoPrec). 
▪ Sintomas Acompanhantes: Vómitos (vom), Sonolência (sono), Cefaleia 

(cef), Outros (out). 
▪ Antecedentes e factores de risco: HTA (hta), Fumador (fum), Fumador 

no passado (fumP), Doenças cardíacas (card), Doenças psiquiátricas 
(dPsiq), Enxaqueca (mig). 

▪ Exames Complementares: Realizou Doppler (ecoD). 

As variáveis Sexo e Idade foram seleccionadas como variáveis suplementares, 
pois são variáveis descritivas dos indivíduos e não “possíveis” responsáveis do 
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sintoma em estudo (apesar de existir uma correlação forte entre o aumento de 
idade e as crises de AGT). 

Resumo detalhado das variáveis: 

Características AGT: (Duração) 
dur1 -> Menos de uma hora. 
dur2 -> De uma a quatro horas inclusive.  
dur3 -> De quatro a oito horas inclusive. 
dur4 -> De oito a doze horas inclusive. 
dur5 -> Mais de oito horas. 
   (Tipo de precipitante) 
tipoPrec1 -> Sexo. 
tipoPrec2 -> Emoção / Stress. 
tipoPrec3 -> Manobra de Valsalva. 
tipoPrec4 -> Actividade Física Intensa. 
tipoPrec5 -> Actividade Física Ligeira. 
tipoPrec6 -> Calor / Frio. 
tipoPrec7 -> Exames / Actos Médicos. 
tipoPrec8 -> Outros. 
tipoPrec9 -> Não tiveram precipitante. 

Sintomas acompanhantes: (Vómitos, Sonolência, Cefaleia, Outros) 
vom1, sono1, cef1, out1 -> Sim. 
vom2, sono2, cef2, out2 -> Não. 

Antecedentes e factores de risco: (Hipertensão arterial, fumador, ex-fumador, 
Doenças Cardíacas, Doenças psiquiátricas, Enxaqueca) 

hta1, fum1, fumP1, card1, dPsiq1, mig1 -> Sim. 
hta2, fum2, fumP2, card2, dPsiq2, mig2 -> Não. 

Exames complementares: (Ecodoppler) 
ecoD1 -> Exame com resultado não normal. 
ecoD2 -> Exame com resultado normal. 
ecoD3 -> Não realizou exame. 

Variáveis Suplementares: (Sexo) 
S1 -> Sexo Feminino.  
S2 -> Sexo Masculino. 
         (Idade) 
Id1 -> Menos de cinquenta anos. 
Id2 -> De cinquenta a cinquenta e nove anos. 
Id3 -> De sessenta a sessenta e nove anos. 
Id4 -> Igual ou mais de setenta anos. 
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Ilustração 6.16 – Gráfico resultante da ACM dos dados da AGT. 

No gráfico anterior podemos ver o resultado da ACM realizada. A ACM foi 
efectuada através da matriz disjuntiva completa e assim é possível ver 
representados os indivíduos como pequenos pontos a preto. No gráfico as 
variáveis estão representadas através de formas geométricas, de acordo com a 
legenda.  

A ACM através da matriz disjuntiva completa ou através da matriz de Burt é 
análoga (4.2.2.2), por isso, ao longo do estudo utiliza-se o mais próprio 
consoante a análise e a representação gráfica pretendida. 

No gráfico anterior podemos ver que a percentagem real de explicação da 
variação da amostra pelos dois primeiros eixos é 41,8 % (4.2.1.4).  

Na interpretação do gráfico anterior, é possível verificar visualmente algumas 
características dos indivíduos que sofreram crises de AGT.  

À esquerda no gráfico, parece existir uma relação entre alguns sintomas 
acompanhantes e factores de risco com os indivíduos que tiveram como 
precipitante a manobra de Valsalva.  

O tipo de precipitante “Outros” (tipoPrec8), não aparenta ter qualquer tipo de 
relação com as outras variáveis, também por ser constituído apenas por dois 
indivíduos. Logo, a interpretação deste factor não faz grande sentido. 

De forma a melhorar a visibilidade do gráfico, relativamente à concentração de 
variáveis ao centro no gráfico, realizou-se um “zoom” no mesmo gráfico, e 
obteve-se o seguinte: 
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Ilustração 6.17 – Zoom do gráfico resultante da ACM. 

Com base no gráfico anterior, e no dendrograma 
obtido por ligação completa, podemos constatar as 
seguintes relações: 

▪ Existe uma relação forte entre sexo masculino e 
menos de cinquenta anos. 

▪ Indivíduos do sexo feminino estão mais 
relacionados com idades mais avançadas. 

▪ As crises com duração inferior a uma hora e com 
duração entre quatro a oito horas, estão algo 
relacionadas com indivíduos não hipertensos, 
sexo masculino, menos de cinquenta anos, sem 
historial de doenças cardíacas, psiquiátricas ou 
enxaquecas e sem qualquer sintoma 
acompanhante.  

▪ As crises com duração entre uma a quatro horas 
estão algo relacionadas com precipitantes físicos, 
sexo feminino, idades avançadas, indivíduos 
hipertensos e antigos fumadores. 

▪ Existe uma relação evidente entre os precipitantes 
“Sexo” e “Emoção/Stress”. 

▪ As categorias com duração de AGT superior a 
oito horas não aparentam qualquer relação 
próxima com outras variáveis, sem ser o Doppler 
normal, sem precipitante e doenças psiquiátricas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 6.18 – Dendrograma de apoio ao resultado da ACM. 



 

 

▪ O precipitante manobra de valsalva aparece aqui muito relacionado 
com antecedentes e factores de risco. 

▪ As variáveis “outros sintomas” e vómitos parecem muito 
relacionados. Faz sentido pois as náuseas estão incluídas nos outros 
sintomas. 

 

Recapitulando, esta última análise encontra-se em conformidade com os 
resultados obtidos na análise descritiva. A manobra de valsalva aparece aqui 
muito relacionado com indivíduos com factores de risco, e como já tinha sido 
verificado, este precipitante é mais comum nos indivíduos de género feminino 
tal como os antecedentes e factores de risco. Observando a disposição espacial 
das variáveis suplementares, a variável respeitante ao género encontra-se 
intimamente relacionada com o primeiro eixo factorial, onde categorias com 
variáveis negativas neste eixo são verificadas com maior predominância no 
sexo feminino, e categorias com coordenadas positivas apresentam-se com uma 
maior proximidade dos indivíduos de sexo masculino. 

No anexo F podemos observar a informação relativa às inércias e contribuições 
das colunas da análise anterior. 

 

Utilizou-se também a ACDH sobre os dados da análise anterior. Porém, como 
os resultados não produziram informação adicional relevante e, principalmente, 
devido ao afastamento das variáveis suplementares relativamente às restantes, 
decidiu-se colocar esta análise em anexo (anexo E), e continuar o estudo com a 
ACM tradicional. 

  

A análise seguinte tem como objectivo explorar as relações entre as variáveis 
segundo um agrupamento que optimiza a percentagem de explicação dos dois 
primeiros eixos factoriais.  

Nesta segunda abordagem retirou-se as variáveis “Fumador no passado” e 
“ecodoppler”, e utilizou-se um agrupamento diferente nas variáveis duração e 
precipitante. Portanto, agora a variável duração é agrupada na forma: 1 – 
menos de uma hora inclusive; 2 – de 1 a 12 horas inclusive e 3 – mais de doze 
horas. A variável precipitante ficou codificada como dicotómica, “prec1” crise 
com precipitante e “prec2“ crise sem precipitante.  

Neste caso, as variáveis são mais homogéneas entre si em termos de número de 
categorias, e assim sendo, é maximizada a percentagem de explicação dos dois 



116  Capítulo VI – Caso prático: Amnésia Global Transitória 

primeiros eixo factoriais. A ACM é mais robusta para variáveis com o mesmo 
número de categorias, e além disto, quanto menor o número de variáveis e 
categorias, melhor a representação a duas dimensões da matriz inicial. 

 

Ilustração 6.19 – Gráfico resultante da ACM. 

O gráfico anterior diz respeito a uma ACM realizada através da matriz de Burt. 
Verifica-se que a percentagem real de explicação da variabilidade dos dois 
primeiros eixos factoriais é de 53,2 %.  

Na interpretação do gráfico anterior podemos verificar imensas semelhanças 
com a análise feita no ponto anterior. O que confirma a consistência da análise 
anteriormente realizada. 

Pode-se verificar que ser fumador é o único factor de risco que se distancia dos 
restantes, e que por curiosidade é o único que aparece aqui com maior 
associação ao sexo masculino que ao sexo feminino. Aliás, algo que já se tinha 
observado na análise descritiva. 

Novamente, é patente a relação entre a duração inferior a uma hora, em 
indivíduos com idades inferiores a cinquenta anos, não hipertensos, e 
maioritariamente de sexo masculino. 

Os sintomas acompanhantes continuam significativamente mais associados ao 
sexo feminino e a idades superiores a cinquenta anos, além de maiores durações 
das crises amnésicas. 
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Ilustração 6.20 – Zoom do gráfico resultante da ACM, e respectivo Dendrograma. 

Os gráficos anteriores entram em conformidade com as análises feitas no 
parágrafo anterior. 

 

Dado o conhecimento de características adicionais de certos indivíduos 
constituintes da amostra, nomeadamente HTA durante a crise, nível de 
Colesterol e Triglicéridos. Seleccionaram-se apenas os indivíduos que não 
tinham valores omissos para as variáveis anteriormente descritas, e realizou-se 
uma análise semelhante às anteriores para esses mesmos indivíduos. 

Nesta fase do estudo consideraram-se 57 indivíduos que respeitavam os 
requisitos especificados no parágrafo anterior. 

Algumas variáveis utilizadas em análises anteriores não foram consideradas 
devido ao reduzido número de indivíduos em algumas categorias. 

 

Resumo detalhado das variáveis, e em parênteses o número de indivíduos 
por categoria: 

Características AGT: (Duração) 
dur1 -> Menos de uma hora. (5) 
dur2 -> De uma a oito horas inclusive. (32)  
dur3 -> Mais de oito horas. (20) 
  (Tipo de precipitante) 
prec1 -> Crise com precipitante. (40) 
prec2 -> Crise sem precipitante. (17) 
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Sintomas acompanhantes: (Vómitos, Cefaleia, Outros, Hipertensão arterial na 
crise) 

vom1 (8), cef1 (16), out1 (7), htaC1 (47) -> Sim. 
vom2 (49), cef2 (41), out2 (50), htaC2 (10) -> Não. 

Antecedentes e factores de risco: (Hta, D. Card., D. psiq., Enxaqueca, Colesterol, 
Triglicéridos) 

hta1 (29), card1 (6), dPsiq1 (8), mig1 (20), col1 (25), trig1 (8) -> Sim. 
hta2 (28), card2 (51), dPsiq2 (49), mig2 (37), col2(32), trig2 (49) -> Não. 

Exames complementares: (Ecodoppler) 
ecoD1 -> Exame com resultado não normal. (15) 
ecoD2 -> Exame com resultado normal. (34) 
ecoD3 -> Não realizou exame. (8) 

Variáveis Suplementares: (Sexo) 
S1 -> Sexo Feminino. (39) 
S2 -> Sexo Masculino. (18) 
         (Idade) 
Id1 -> Menos de cinquenta anos. (2) 
Id2 -> De cinquenta a cinquenta e nove anos. (16) 
Id3 -> De sessenta a sessenta e nove anos. (31) 
Id4 -> Igual ou mais de setenta anos. (8) 

 

Ilustração 6.21 – Gráfico resultante da ACM. 

Neste caso, os dois eixos representam 43,8 % da variabilidade existente nos 57 
indivíduos. 



Análise de Correspondências Generalizada  119 

Alguns indivíduos afastam-se significativamente da nuvem principal de 
pontos, nomeadamente os indivíduos que não sofreram de HTA durante a 
crise, ou tinham historial de doenças cardíacas ou triglicéridos, ou ainda, 
sofreram de sintomas acompanhantes. 

 

Ilustração 6.22 – Zoom do gráfico resultante da ACM, e respectivo Dendrograma. 

Comparando os resultados provenientes das análises anteriores realizadas à 
amostra de 231 indivíduos com esta amostra de 57 indivíduos, apesar do 
reduzido número de indivíduos desta análise, é possível apurar algumas 
semelhanças desta análise gráfica com as anteriores. 

Analisando as variáveis introduzidas nesta fase do estudo, é possível constatar 
uma relação entre as variáveis hipertensão, colesterol e hipertensão durante a 
crise. Os indivíduos com triglicéridos aparecem neste plano intimamente 
relacionados com os indivíduos que sofreram de cefaleia durante a crise de 
AGT. 

Os indivíduos do sexo masculino continuam correlacionados com indivíduos 
de idades inferiores a cinquenta anos e sem sintomas acompanhantes ou 
factores de risco. Contudo, é curiosa a relação entre a ausência de sintomas 
acompanhantes na crise e o historial de doenças psiquiátricas de alguns 
indivíduos. 

Do outro lado do plano, relacionado com o género feminino, verifica-se uma 
associação muito forte entre antecedentes de enxaquecas e crises com duração 
superior a oito horas. 
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Nesta terceira abordagem, possivelmente devido ao reduzido número de 
observações destas variáveis, a introdução destas três variáveis não aparenta 
trazer algum tipo de informação adicional sobre os padrões encontrados nas 
análises anteriores. 

 

Nestas análises constatou-se que as representações gráficas obtidas através da 
ACM apresentavam uma boa percentagem de variabilidade explicada pelas 
duas primeiras dimensões e mostraram-se consistente o suficiente para permitir 
uma interpretação segura dos resultados obtidos. 

 

 

6.5 Conclusão 

 

A síndrome de Amnésia global transitória ocorre principalmente em indivíduos 
com idades compreendidas entre 54 e 70 anos, e os episódios duram 
normalmente entre uma a doze horas, com uma média de seis horas e meia. 

A AGT tem maior predominância no sexo feminino, onde afecta, 
significativamente, mulheres com idade mais avançada quando comparadas 
com o outro sexo. 

O desencadeante “Manobra de Valsalva” aparece muito associado a factores de 
risco e é próprio das crises no género feminino, enquanto que o “sexo” é um 
desencadeante próprio do género masculino. 

Sintomas acompanhantes como vómitos, sonolência e cefaleia são 
essencialmente característicos de crises dentro da população feminina, e 
aparecem muito correlacionadas com idades superiores a 50 anos e maior 
duração das crises. 

Cefaleia é o sintoma acompanhante mais comum nas crises de AGT, e é quase 
exclusivamente o único nas crises do sexo masculino. 

Enxaqueca com 33% e hipertensão arterial com 52% são os factores de risco 
mais predominantes na população alvo de AGT. 

Apenas 17,7% dos indivíduos constituintes da amostra não apresentavam 
qualquer antecedente de risco antes da crise de AGT. Isto permite-nos suspeitar 
de alguma relação entre as características associadas destes factores de risco e o 
sintoma em estudo. 
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À semelhança dos sintomas acompanhantes, Enxaquecas, Doenças Psiquiátricas 
e Cardíacas são mais predominantes como factores de risco da população 
feminina. 

O factor de risco “fumador” é o único factor de risco mais em foco no sexo 
masculino que no feminino. Todavia, tendo em conta o contexto social, onde na 
faixa etária alvo de AGT o consumo de tabaco é significativamente superior 
dentro dos indivíduos de Sexo Masculino, este factor apesar de se mostrar mais 
relacionado com este género, esta relação pode ser devido a factores 
independentes do sintoma, ou seja, sem ligação com a patologia em estudo. 

As crises com duração inferior a uma hora estão intimamente relacionadas com 
o sexo masculino e são caracterizadas pela inexistência de factores de risco 
associados ou sintomas acompanhantes, e afectam principalmente indivíduos 
com idades inferiores a 50 anos. 

As crises com duração entre uma a quatro horas, estão muito relacionadas com 
o sexo feminino e são caracterizadas por terem desencadeantes físicos, e 
afectarem principalmente indivíduos com antecedentes de hipertensão arterial e 
idades mais avançadas. 

As crises com mais de doze horas estão muito relacionadas com a ausência de 
precipitante e com a existência de historial de doenças psiquiátricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


