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DESEMPENHO NA EVOCAÇÃO IMEDIATA E RECENTE DE PALAVRAS COM CONTEÚDO 
AFETIVO POSITIVO, NEUTRO E NEGATIVO EM HUMOR ALEGRE INDUZIDO. Alexandre 
Schwartzhaupt, Vanessa Macedo, Simone Maganin, Lorena C. Branchtein, Marcia L. F. Chaves. (Serviço de 

Neurologia - HCPA - UFRGS). 
Entre as teorias desenvolvidas para explicar a modulação da memória pelo afeto, destaca-se a hipótese da congruência de humor, 
que sugere que a informação é melhor armazenada se o conteúdo afetivo da tarefa é o mesmo do sujeito no aprendizado. Ainda 
não foi estudado como se comporta o fenômeno da evocação de material com diferentes conteúdos afetivos em indivíduos 
normais, mas em estado de ânimo alegre, tanto no aprendizado como na evocação da tarefa. O objetivo do trabalho foi avaliar o 
desempenho na evocação imediata e recente de palavras com conteúdo afetivo positivo, neutro e negativo em humor alegre 
induzido. O delineamento utilizado foi ensaio clínico randomizado. Material e Métodos: 36 voluntários, com idade entre 18 e 30 
anos, hígidos, alocados aleatoriamente a grupo 1: indução de humor alegre; ou grupo 2: controle. A indução de humor alegre 
consiste em um conjunto de 12 frases auto-referentes. No grupo controle, o voluntário tem contato com frases de conteúdo afetivo 
neutro. A alteração do humor foi avaliada em três fases: basal, indução e pós-indução, pela escala VAMS. Logo após o 
procedimento de indução, o voluntário escutava uma lista de palavras: 10 de conteúdo afetivo neutro, 10 negativo e 10 positivo. 
Escores de evocação imediata e recente foram coletados. Os resultados mostraram que os escores de evocação imediata variaram 
de 3 a 20 palavras e de evocação recente, de 2 a 19. Os escores tanto na evocação imediata quanto recente não diferiram entre os 
grupos (p<0, 05). Pelos resultados acima, o desempenho entre os grupos de indução e controle não foi alterado pelo contato com 
alteração de humor para humor alegre e manutenção do humor basal. (CNPq). 
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