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RESUMO 
 
 

Amaral-Carvalho V. Addenbrooke’s Cognitive Examination–Revised (ACE-R): 
adaptação transcultural, dados normativos de idosos cognitivamente saudáveis e de 
aplicabilidade como instrumento de avaliação cognitiva breve para pacientes com 
doença de Alzheimer provável leve [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2009. 97 p. 
 
INTRODUÇÃO: A Addenbrooke’s Cognitive Examination – Revised (ACE-R) 
avalia cinco domínios cognitivos em conjunto e também oferece notas parciais para 
cada um deles, a saber: Atenção e Orientação, Memória, Fluência, Linguagem e 
Habilidades Visuais–Espaciais. Essa bateria tem se mostrado útil na diferenciação 
entre a doença de Alzheimer (DA) e a demência frontotemporal (DFT) em outros 
países. O instrumento foi submetido à adaptação para o português e sua versão 
brasileira foi previamente publicada pelos autores. OBJETIVO: Investigar o 
desempenho de indivíduos idosos cognitivamente saudáveis e de outros com DA 
provável leve na versão brasileira da ACE-R. MÉTODOS: O teste foi administrado 
a um grupo de 31 pacientes com DA provável leve e a 114 idosos cognitivamente 
saudáveis. Destes, 62 foram equiparados aos pacientes por idade e escolaridade. 
Todos os participantes incluídos tinham idade ≥ 60 anos e ≥ 4 anos de escolaridade. 
Não apresentavam sintomatologia depressiva associada, definida como pontuação > 
7 na Escala Cornell para Depressão em Demência. O comprometimento cognitivo 
dos pacientes foi evidenciado por pontuação < 123 na Escala Mattis de Avaliação de 
Demência (DRS). Os controles apresentaram escore total na DRS ≥ 123. Dados 
normativos foram extraídos da amostra total de indivíduos sadios. Foi analisada a 
correlação entre a ACE-R e o Teste de Memória de Figuras (BCB-Edu), os de 
Fluência Verbal (Frutas e F.A.S.) e a Bateria de Avaliação Frontal. Os 
grupos/variáveis foram analisados pelos testes Qui-quadrado, Teste t de Student e 
Teste de Mann-Whitney. Analisou-se a influência da idade/escolaridade pelo 
ANOVA e Bonferroni (dados com distribuição normal) e pelo Teste de Kruskal-
Wallis e Método Diferença Mínima Significativa (dados sem distribuição normal). 
Os índices de correlação de Pearson e Spearman foram utilizados para aferir a 
relação entre o desempenho na ACE-R e nos demais testes cognitivos. A acurácia da 
bateria foi investigada pela análise das áreas das curvas ROC. RESULTADOS: As 
médias (DP) de idade e escolaridade dos 62 controles foram de 77,82 (6,58) e 10,05 
(4,98), e dos pacientes, 78,03 (6,74) e 9,97 (5,19), respectivamente. A amostra sadia 
foi subdividida em três faixas etárias (60-69, 70-79 e ≥ 80) e em três grupos de 
escolaridade (4-7, 8-11 e ≥12). As subescalas da ACE-R se correlacionaram 
significativamente com os demais testes. Os escores gerais da bateria e da DRS 
mostraram forte correlação A escolaridade influenciou em todos os escores da ACE-
R. Já a idade interferiu nas subescalas Memória, Fluência e na pontuação total. A 
nota de corte < 78 na ACE-R demonstrou sensibilidade de 100% e especificidade de 
82,26% para o diagnóstico de DA leve (ASC = 0,947). A nota de corte para DA 
determinada pela razão VLOM foi de > 3,22 (ASC = 0,836; sens. 67,74%; espec. 
96,77% e VPP 91,73%). CONCLUSÕES: A versão brasileira da ACE-R provou ser 
um instrumento de boa acurácia e de propriedades diagnósticas satisfatórias para a 
avaliação cognitiva em nosso meio, tendo sido capaz de discriminar pacientes com 



 

DA leve de indivíduos controles, além de avaliar com eficiência vários domínios 
cognitivos comumente afetados em estágios iniciais da doença. Os dados normativos 
apresentados representam parâmetros úteis de normalidade em idosos brasileiros. 
 
Palavras-chave: demência, diagnóstico, avaliação cognitiva, Addenbrooke’s 
Cognitive Examination-Versão Revisada, adaptação transcultural, dados normativos, 
Brasil.  
 
 

 



 

SUMMARY 
 
 

Amaral-Carvalho V. Addenbrooke’s Cognitive Examination–Revised (ACE-R): 
Cross-cultural adaptation, normative data for cognitively preserved elderly and its 
applicability as a brief cognitive evaluation tool for mild probable Alzheimer’s 
disease patients. [master’s thesis]. São Paulo: School of Medicine, University of São 
Paulo; 2009. 97 p. 
 
INTRODUCTION: The Addenbrooke's Cognitive Examination – Revised (ACE-R) 
allows evaluation of five cognitive domains, namely: Attention and Orientation, 
Memory, Fluency, Language and Visuospatial. It is particularly useful in 
differentiating Alzheimer's disease (AD) from frontotemporal dementia (FTD). The 
instrument was adapted to the Brazilian population and this version has already been 
published by the authors. OBJECTIVES: To investigate the performance of healthy 
individuals and patients with mild probable AD in the ACE-R Brazilian version. 
METHODS: The test was administered to 31 AD patients and to 114 cognitively 
preserved elderly. Sixty two subjects of this healthy group were adequately matched 
to the patients for age and education. The participants included were aged ≥ 60 years, 
had ≥ 4 years of schooling and did not show depressive symptoms, defined by a 
score > 7 in the Cornell Scale for Depression in Dementia.  Cognitive impairment 
was defined by a score < 123 in the Mattis Dementia Rating Scale (DRS), while 
control scores were ≥ 123 in the DRS. Normative data were extracted from the whole 
sample of healthy subjects. We correlated scores in the ACE-R with those in 
Memory tests from the BCB-Edu, with Verbal Fluency Tests (Fruits and F.A.S.) and 
with the Frontal Assessment Battery. Data were analyzed with Chi-square test, 
Student’s t test and Mann-Whitney test. The influence of age/educational level in 
ACE-R scores was investigated by ANOVA and Bonferroni Multiple test (normal 
distribution data) as well as by Kruskal-Wallis test and the Minimum Significant 
Difference test (non-normal distribution data). Pearson’s and Spearman’s correlation 
indexes were used to assess the relationship between performance in the ACE-R and 
other cognitive tests. The accuracy of the battery was investigated by ROC curve 
analysis. RESULTS: Mean (SD) age / schooling found in the groups were 77.82 
(6.58) / 10.05 (4.98) for the 62 controls and 78.03 (6.74) / 9.97 (5.19) for the 
patients, respectively. The healthy sample of 114 subjects was divided into three age 
groups (60-69, 70-79 and ≥ 80 years) and into three groups according to education 
(4-7, 8-11 and ≥12 years). The performance in the ACE-R subscales significantly 
correlated with that in the other cognitive instruments. The total scores from both 
ACE-R and DRS were strongly correlated between themselves. The educational 
status influenced the ACE-R sub-scores. Age interfered in the Memory, Fluency and 
in the ACE-R composite score. The cut-off point < 78 of ACE-R demonstrated 100% 
of sensitivity and 82.26% of specificity for the diagnosis of mild AD (AUC = 0,947). 
The VLOM cut-off point to determinate AD was > 3.22 (AUC = 0.836; sens. 
67.74%; spec. 96.77% and PPV 91.73%). CONCLUSIONS: The Brazilian version 
of the ACE-R displayed high accuracy and great diagnostic properties for cognitive 
assessment in our milieu; also it was able to discriminate patients with mild AD from 
cognitively healthy individuals. In addition, the ACE-R efficiently assesses multiple 
cognitive domains that are commonly affected in the early stages of dementia. 



 

Normative data presented here represent useful parameters for the clinical use of the 
ACE-R in Brazilian elderly. 
 
Keywords: dementia, diagnosis, cognitive evaluation, Addenbrooke's Cognitive 
Examination-Revised, cross-cultural adaptation, normative data, Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a queda combinada das taxas de natalidade e mortalidade infantil e o 

aumento da expectativa de vida no Brasil, observa-se uma mudança na pirâmide 

etária, com a diminuição relativa da população mais jovem e o aumento proporcional 

dos idosos1. O censo demográfico de 20001 revela que a população de idosos 

(indivíduos com idade ≥ 60 anos) representa um contingente de quase 15 milhões de 

pessoas, o que corresponde a 8,6% da população brasileira. O indicador de 

expectativa de vida em 2006 chegou aos 72,3 anos2 e deverá atingir os 81,3 anos em 

20503. Essa maior sobrevida da população acarreta consequências, como a maior 

incidência de condições crônico-degenerativas. Dentre elas, a demência é uma das 

mais importantes causas de morbimortalidade3,4.  

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais – 4ª 

edição (DSM-IV), o termo demência se refere a uma síndrome caracterizada por 

declínio do funcionamento cognitivo em múltiplos domínios decorrentes de uma 

condição médica geral, de efeitos persistentes de uma substância ou de múltiplas 

etiologias, independentemente de alteração do nível de consciência5. Esse declínio 

deve representar uma mudança relevante em relação ao nível de funcionamento 

cognitivo pré-mórbido e comprometer o desempenho do indivíduo em atividades 

ocupacionais, sociais, de lazer ou de autocuidado. O quadro clínico evidencia 

prejuízo de memória associado ao acometimento de outras funções cognitivas, tais 

como linguagem, praxias, gnosias e funções executivas5.  

O diagnóstico sindrômico de demência exige a comprovação objetiva tanto do 
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comprometimento cognitivo quanto do funcional. A avaliação cognitiva deve ser 

feita inicialmente com testes cognitivos breves ou de rastreio, o que permitirá a 

identificação do caso ou a formulação de hipóteses diagnósticas. Os quadros de 

demência leve ou aqueles que necessitam de maior investigação devem ser 

encaminhados para avaliação neuropsicológica complementar com finalidade de 

confirmação diagnóstica.  

Inúmeras são as causas de demência, cujo diagnóstico etiológico depende do 

conhecimento das diversas manifestações clínicas e de uma sequência específica e 

obrigatória de exames complementares. O diagnóstico diferencial com algumas 

doenças psiquiátricas, como a depressão, é imprescindível, já que esta também pode 

ser responsável por comprometimento cognitivo. 

As quatro causas mais frequentes de demência são: doença de Alzheimer (DA), 

demência vascular (DV), demência com corpos de Lewy (DCL) e demência 

frontotemporal (DFT).6 Um estudo brasileiro, realizado por Herrera et al.7 , em 2002, 

mostrou que 55,1% dos casos de demência em indivíduos com idade igual ou 

superior a 65 anos preenchiam critérios diagnósticos para DA. A prevalência de 

demência na população estudada foi de 1,6% para a faixa etária de 65 aos 69 anos, 

aumentando para 38,9% nas idades superiores a 84 anos.  

A DA caracteriza-se, em estágios iniciais, por neurodegeneração de estruturas 

localizadas na porção medial dos lobos temporais, particularmente o córtex entorrinal 

e a formação hipocampal. Com a progressão da doença, são acometidas áreas 

corticais associativas posteriores e frontais. Nessas fases, os córtices primários são 

relativamente preservados, o que se modificará com a progressão da doença.8 Essa 

distribuição cortical do processo patológico atribui ao quadro clínico da doença 
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alterações tanto cognitivas como comportamentais, com preservação do 

funcionamento motor e sensorial até as fases mais avançadas. 

As alterações cognitivas na DA são caracterizadas por declínio da memória, 

preferencialmente em seu aspecto episódico, bem como por desorientação espacial. 

Esses sintomas se instalam de forma insidiosa, com declínio lento e progressivo, 

embora possa haver períodos de relativa estabilidade clínica. Alterações de 

linguagem (principalmente anomia), comprometimento de funções executivas e de 

habilidades visuais-espacias surgem com a evolução do quadro.9 Quando a doença se 

inicia antes dos 65 anos, as alterações de linguagem podem ser mais proeminentes. A 

presença de sintomas psicóticos, como ideias delirantes, sobretudo de caráter 

persecutório, e alucinações, é mais comum na doença de início tardio, ou seja, após 

os 65 anos de idade.  

O diagnóstico clínico da DA é baseado na observação de quadro clínico 

compatível com o perfil da doença e na exclusão de outras causas de demência por 

meio de exames laboratoriais e de neuroimagem estrutural. Os exames de 

neuroimagem estrutural, particularmente a ressonância magnética, revelam atrofia da 

formação hipocampal e do córtex cerebral, de distribuição difusa ou de predomínio 

em regiões posteriores. Nesses casos, os critérios diagnósticos indicam para a 

denominada DA provável.10 Na ocorrência de variações na forma de apresentação ou 

evolução clínica, bem como na presença de outras condições passíveis de produzir 

demência (que não são consideradas responsáveis pelo quadro demencial), tem-se 

um diagnóstico de DA possível.10 O diagnóstico definitivo somente é realizado 

através de exame anatomopatológico post mortem. 

Com a finalidade de um diagnóstico mais preciso, McKhann et al.10 também 
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incluem em sua lista de critérios a comprovação objetiva do comprometimento 

cognitivo e funcional, havendo a necessidade de se detectar déficit progressivo de 

memória e de pelo menos uma outra função cognitiva. Inicialmente, é indicada a 

avaliação cognitiva com instrumentos de rastreio, que permitem identificar os 

quadros suspeitos, com posterior confirmação por avaliação neuropsicológica 

complementar. 

 

 

1.1 Avaliação cognitiva no diagnóstico de Demência 

 

 

Apesar da importância da avaliação cognitiva, observa-se um número 

relativamente reduzido de instrumentos específicos validados no Brasil. É 

indiscutível a necessidade de estudos de validação tanto de escalas como de testes 

cognitivos que possam ser utilizados adequadamente na população brasileira, que 

considerem as diversas faixas etárias e os diferentes níveis de escolaridade dos 

indivíduos. Da mesma forma, dados normativos para a população brasileira dos 

instrumentos de avaliação cognitiva, com análise do desempenho segundo idade, 

gênero e, principalmente, escolaridade, são de extrema relevância. 

Visando a um consenso sobre a importância de basear as condutas diagnósticas 

em evidências, em 2005, Nitrini et al.11, em nome do Departamento Científico de 

Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, 

fizeram uma revisão e avaliaram os estudos brasileiros sobre o diagnóstico de DA 

publicados em periódicos científicos indexados (PUBMED ou LILACS). Com base 
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no resultado dessa pesquisa, foi possível reunir os instrumentos de avaliação 

cognitiva e as escalas de avaliação funcional que já foram investigados em nosso 

meio. Dentre estes, estão os seguintes testes de avaliação cognitiva global: o 

Miniexame do Estado Mental (MEEM)12,13,14,15,16,17, o Teste de Informação-

Memória-Concentração (IMC) de Blessed 18 e o CASI-S (The Cognitive Abilities 

Screening Instrument – ShortForm)19,20,21. Outros instrumentos de avaliação 

cognitiva, como o Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease 

(CERAD)22,23, Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination 

(CAMDEX)24,25,26, NEUROPSI27,28 , Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS-

cog)29,30 também são citados. Entretanto, apenas partes dessas baterias são 

recomendadas como formas de avaliação de funções específicas, como subtestes, que 

avaliam memória, atenção, linguagem, funções executivas, conceituação e abstração 

e habilidades construtivas. Além dos instrumentos citados, a Escala de Avaliação de 

Demência desenvolvida por Mattis (DRS)31,32 e o Teste Breve de Performance 

Cognitiva (The Short Cognitive Performance Test–SKT)33,34 também já foram 

avaliados na população brasileira. Há ainda o CompCogs35, um teste 

computadorizado de rastreio cognitivo, que é uma versão breve da Bateria de Testes 

Neuropsicológicos Computadorizados36,37. Outra ferramenta de avaliação cognitiva 

para o diagnóstico de demência/DA, e que foi desenvolvida no Brasil, é a Bateria 

Breve de Rastreio Cognitivo–Edu (BBRC-Edu).38,39,40,41,42 

Entre os testes presentes citados, pode-se considerar o MEEM um dos mais 

estudados no Brasil até o momento. Artigos sobre o seu uso, aplicabilidade e 

sugestões de diferentes versões são frequentes na literatura12,13,14,15,16,17. O consenso 

do Departamento da Academia Brasileira de Neurologia sugere a utilização de uma 
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única versão no Brasil16, na qual Brucki et al.16 realizaram algumas modificações que 

adequaram o instrumento de forma satisfatória para o seu uso em ambiente hospitalar 

e ambulatorial, bem como para estudos populacionais.  

Outro instrumento que tem sido cada vez mais utilizado para o diagnóstico de 

demência é a Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE)43, que foi desenvolvida 

por pesquisadores da Unidade de Neurologia Cognitiva da Universidade de 

Cambridge, no Reino Unido, em 2000. Consiste em uma bateria de avaliação 

cognitiva breve, que testa seis domínios cognitivos separadamente. A pontuação 

máxima é de 100 pontos distribuídos da seguinte forma: orientação (10), atenção (8), 

memória (35), fluência verbal (14), linguagem (28) e habilidade visual-espacial (5). 

Os pontos referentes aos seis domínios podem ser calculados separadamente, e a 

soma de todos equivale ao escore total do indivíduo na ACE. Entre esse total, estão 

inseridos os 30 pontos relativos ao MEEM, que também podem ser calculados à 

parte. Na avaliação da orientação e da atenção, são utilizados os mesmos itens do 

MEEM. A memória é avaliada em seus aspectos episódico (recordação das três 

palavras do MEEM; e o aprendizado e a recordação tardia de um nome e endereço) e 

semântico. A linguagem é avaliada pela nomeação de 12 figuras, além de tarefas de 

compreensão, repetição, leitura e escrita. A habilidade visual-espacial é avaliada pela 

cópia dos retângulos sobrepostos (MEEM), do cubo e do desenho do relógio. A 

capacidade de fluência verbal é dividida por categoria fonêmica (palavras iniciadas 

com a letra “P”) e semântica (geração do maior número possível de nomes de 

animais). Os escores brutos são utilizados para a pontuação final em todos os itens, 

com exceção do item de fluência verbal, o qual exige uma conversão do número de 

palavras geradas em uma pontuação referente preestabelecida. Os escores dos seis 
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domínios podem ser calculados separadamente, e a soma deles equivale à pontuação 

do indivíduo na ACE. De aplicação simples e de fácil compreensão, a duração média 

de administração da ACE é de 15 a 20 minutos. 

No estudo de validação desse instrumento, Mathuranath et al.43 demonstraram 

que a ACE se tratava de instrumento útil no diagnóstico de demência em fases 

iniciais. Em uma amostra de 115 pacientes com demência leve comparada a 127 

controles, os autores obtiveram altos valores de sensibilidade e especificidade com a 

nota de corte 83/100 (82% e 96%, respectivamente). Para a nota 88/100, a 

sensibilidade encontrada foi de 93%, e a especificidade, 71%. A eficácia do 

instrumento foi quase três vezes maior do que a atingida pelo MEEM para a mesma 

amostra.43 

É inegável a dificuldade de se determinar o diagnóstico nosológico da 

demência em estágios muito iniciais. O estudo citado também demonstrou a utilidade 

da ACE no diagnóstico diferencial entre a DA e a DFT. Os pacientes com DA 

apresentaram melhor desempenho nos domínios de fluência verbal (V) e linguagem 

(L) quando comparados aos pacientes com DFT, dados estes semelhantes aos perfis 

neuropsicológicos de ambas as condições observados em outros estudos.44,45,46,47  

Já aqueles com DFT tiveram melhor desempenho em tarefas de orientação (O) e 

memória episódica/recordação tardia (M), quando comparados aos pacientes com 

DA. Isso levou os pesquisadores a desenvolverem uma fórmula (V+L) / (O+M), à 

qual deram o nome de razão VLOM. Esse valor tende a ser maior nos pacientes com 

DA (> 3,2: sensibilidade 75% e especificidade 84%) e menor naqueles com DFT  

(< 2,2: sensibilidade 58% e especificidade 97%). O valor entre 2,2 e 3,2 pode indicar 

tanto DFT como DA, ou qualquer outra forma de demência. 



8 
 

Em 2006, Mioshi et al.48 publicaram uma nova versão da ACE, a 

Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised ou ACE-R com dados de validação 

desse instrumento em uma amostra de 241 sujeitos (DA = 67; DFT = 55; DCL = 20; 

Comprometimento cognitivo leve ou CCL=36; Controles = 63). Duas notas de corte 

foram estabelecidas para diferenciação entre indivíduos controles e pacientes com 

demência em geral: 82/100 com sensibilidade de 84% e especificidade de 100%, e 

88/100 com 94% e 89%, respectivamente.  

A ACE-R apresenta algumas modificações em relação à versão anterior.  

A aparência, a estrutura e a sequência das tarefas foram completamente refeitas, a 

fim de facilitar sua aplicação. Foi desenvolvido um guia de instruções que oferece 

informações sobre como pontuar, além de conter exemplos de respostas aceitáveis, 

modelos de desenhos e explicações sobre a ordem de aplicação dos itens com o 

objetivo de aumentar a confiabilidade entre examinadores. 

Nessa nova versão, a pontuação dos seis domínios cognitivos avaliados na 

bateria apresenta a seguinte distribuição: orientação e atenção (18), memória (26), 

fluência verbal (14), linguagem (26) e habilidade visual-espacial (16). A avaliação da 

orientação e da atenção foi mantida como na versão original. O escore do item de 

memória anterógrada foi reduzido de 21 para 7 pontos, e os restantes foram 

redistribuídos ou atribuídos a novos itens da bateria. No subteste de memória 

retrógrada, as questões foram modificadas devido ao alto grau de dificuldade da 

versão anterior, mesmo para indivíduos normais. Também foi adicionado um item de 

reconhecimento com três opções para cada parte, a fim de oferecer ao examinando a 

possibilidade de reconhecer os itens da tarefa de recordação que devem ser evocados. 

Também diferindo da versão original, a distribuição atual dos escores no item 
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de fluência verbal permite uma nota 0, caso o examinando apresente produção nula 

de palavras. Na etapa de linguagem, houve a exclusão de dois comandos simples, 

bem como de um comando complexo. Preservou-se um comando simples e o 

comando triplo pertencente ao MEEM. Houve ainda acréscimo de novas questões 

que avaliam o aspecto semântico da linguagem. Nos itens de repetição, as palavras e 

sentenças simples da versão anterior foram substituídas por palavras e sentenças mais 

complexas e incluídas quatro novas palavras. Seis figuras foram substituídas no item 

de nomeação, e as palavras comuns foram excluídas do item de repetição. Por fim, na 

etapa de habilidades visuais-espacias, a avaliação da cópia do cubo aumentou para  

2 pontos, o escore do desenho do relógio foi modificado para possibilitar uma análise 

mais detalhada de cada parte de sua construção, e duas novas tarefas perceptivas 

foram incluídas (contagem de pontos e identificação de letras).  

A ACE-R ainda oferece três novas versões: A, B e C. A diferença entre elas 

está apenas no item de memória anterógrada, no qual são oferecidas três diferentes 

versões do nome e do endereço que evitam a aprendizagem dessas informações em 

caso de reaplicação do teste em um mesmo indivíduo. O presente estudo se aterá 

apenas à versão A.  

A versão original (ACE) e a revisada em Inglês (ACE-R) são apresentadas nos 

anexos A e B, respectivamente, o que possibilitará o acompanhamento das 

modificações descritas. 

Enquanto a versão original foi estudada no Reino Unido49,50,51,52,53,54 e validada 

e adotada em diversos países como Bélgica55, Alemanha56, Espanha57, 

Argentina58,59,60, Índia61, Omã62, Israel63 e Dinamarca64,  este é o primeiro estudo 

realizado em outro país com a versão revisada. A ACE-R foi disponibilizada por seus 



10 
 

autores para adaptação e uso no Brasil. Intitulada Exame Cognitivo de Addenbrooke 

– Versão Revisada, publicou-se, em 2007, a versão final adaptada desse instrumento 

para a população brasileira como parte deste projeto de pesquisa.65 Esta representa 

uma nova e promissora possibilidade de avaliação cognitiva breve do paciente com 

suspeita de demência, mais especificamente para o diagnóstico da DA, bem como 

para o diagnóstico diferencial entre esta e a DFT. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 

• Investigar o desempenho de indivíduos idosos cognitivamente saudáveis e de 

outros com DA provável leve na versão brasileira da ACE-R. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 

• Traduzir e adaptar a ACE-R para uso no Brasil. 

• Apresentar dados normativos para a ACE-R e suas subescalas.  

• Determinar a sensibilidade e a especificidade da ACE-R brasileira para o 

diagnóstico de demência leve na DA nesta amostra. 

• Estabelecer notas de corte tanto para a ACE-R como para suas subescalas.  

• Correlacionar o desempenho dos indivíduos na ACE-R e em outros 

instrumentos utilizados para investigação de demência.  
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Adaptação da ACE-R para o português   

 

 

A metodologia utilizada para a adaptação da ACE-R ocorreu primeiramente 

com duas traduções independentes do inglês para o português e, em seguida, com a 

retrotradução desses dois materiais novamente para o idioma de origem, objetivando 

revelar possíveis equívocos na primeira tradução e ambiguidades de interpretação da 

versão original. Posteriormente, realizou-se a adaptação ao contexto cultural, a qual 

será descrita a seguir.66,67,68 O mesmo método foi utilizado para a versão em 

português do Guia de Instruções. As versões adaptadas da ACE-R e do Guia de 

Instruções são apresentadas nos anexos C e D. 

Nessa adaptação da bateria foi mantida a versão brasileira do MEEM de Brucki 

et al.16, recomendada pelo Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do 

Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia.11 Para a adequação à língua 

portuguesa e ao contexto cultural do Brasil, o nome e o endereço pertencentes à 

subescala Memória foram modificados, bem como as perguntas do item de memória 

retrógrada (nome do atual presidente da República; nome do presidente que construiu 

Brasília). No item de Linguagem-nomeação, a figura do lápis foi substituída pela 

caneta, para manter o mesmo comando do MEEM utilizado em nosso meio. No item 

de Linguagem-compreensão, um dos quatro comandos também foi substituído, sendo 

inserida uma figura de um jacaré, para que o indivíduo “aponte aquela que é 
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encontrada no Pantanal”. Para a avaliação da Linguagem-leitura foram escolhidos 

estímulos extraídos do Protocolo de Leitura para o Projeto HFSP (informação 

pessoal)*, a saber: táxi, testa, saxofone, fixar e ballet. Tais vocábulos rastreiam a 

habilidade de leitura de palavras irregulares, pois possuem alguns grafemas com 

representações fonológicas ambíguas. 69 A aplicação da ACE-R, como informada 

pela versão original inglesa, obedece a uma ordem preestabelecida. 

A versão final do instrumento foi definida após um estudo piloto, em que o 

teste foi administrado a 11 indivíduos saudáveis, de idade superior a 60 anos e níveis 

de escolaridades variados. A partir desse estudo, observou-se a necessidade de 

substituir o nome e a cidade, inicialmente escolhidos (Pedro Vasconcelos e Vilhena), 

visto que tais palavras proporcionaram entendimento dúbio por parte dos voluntários. 

Sendo assim, os novos nome e cidade são, respectivamente, Renato Moreira e 

Santarém.  

 

  

3.2 População  

 

 

Para a normatização da ACE-R foram avaliados 114 indivíduos cognitivamente 

saudáveis (Grupo 1). Destes, 62 sujeitos que apresentavam características 

demográficas semelhantes (idade, escolaridade e gênero) aos pacientes avaliados 

foram selecionados para constituírem o Grupo Controle. O Grupo 2 foi composto por 

31 pacientes com diagnóstico de DA provável leve. Esses últimos preencheram os 

                                                 
* Parente MAMP, Hosogi ML, Delgado AP e Lecours AR. Protocolo de Leitura para o projeto 
H.F.S.P. São Paulo;1992. Informação fornecida por Hosogi em 2005.  
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critérios do NINCDS – ADRDA10 para o diagnóstico etiológico. Os pacientes foram 

classificados como tendo grau leve de demência de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais – 3ª edição (DSM-III-R)70, 

correspondendo também ao escore 1 (um) da Clinical Dementia Rating Scale –  

CDR. 71 Todos os pacientes incluídos obtiveram desempenho maior ou igual a 100 e 

menor que 123 pontos na Escala de Avaliação de Demência (DRS)32. 

Todos os participantes avaliados tinham idade igual ou superior a 60 anos e 

quatro ou mais anos de estudo formal. Também todos os indivíduos não 

apresentaram sintomatologia depressiva associada, que foi constatada com pontuação 

menor ou igual a sete na Escala Cornell para Depressão em Demência.72  

O Grupo 1 foi composto por voluntários saudáveis selecionados na 

comunidade, especialmente em grupos de Terceira Idade, das Unidades Floresta e 

Santa Quitéria, do Serviço Social do Comércio (SESC) de Minas Gerais, bem como 

por participantes do Projeto Cabeça de Prata do Minas Tênis Clube. Todos foram 

submetidos à anamnese dirigida e obedeceram aos seguintes critérios: ausência de 

queixa de declínio cognitivo e/ou história prévia de doença neurológica ou 

psiquiátrica; não utilização de qualquer droga com ação sobre o sistema nervoso 

central. Adicionalmente, deveriam obter resultado maior ou igual a 123 pontos  

na DRS. 32   

Os pacientes do Grupo 2 foram identificados por equipe médica e 

multidisciplinar com experiência clínica no diagnóstico de demência e estavam em 

acompanhamento no Ambulatório de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do 

Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais ou no Ambulatório de Geriatria da Faculdade de Ciências Médicas de Minas 
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Gerais. Alguns pacientes acompanhados em clínica privada também foram incluídos 

com o intuito de representar níveis socioeconômicos mais elevados e aumentar o 

tamanho amostral. 

Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento devidamente 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais e pelo 

Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (anexos E e F, respectivamente). As cartas de aprovação dos devidos 

Comitês também se encontram em anexo (G e H). 

 

 

3.3 Procedimentos 

 

 

3.3.1 Instrumentos de avaliação cognitiva e funcional utilizados 

 

 

3.3.1.1 Escala de Avaliação de Demência (DRS)31,32 

 

 

É uma bateria de avaliação neuropsicológica específica para a investigação de 

demência. É capaz de fornecer informações sobre o status cognitivo do paciente, 

mesmo em estágios mais avançados, pois sua estrutura parte da investigação de 

funções mais complexas até aquelas mais simples, hierarquicamente. Isto é, quando o 

indivíduo falha ao realizar os primeiros itens de cada parte, são aplicadas então as 
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tarefas menos exigentes. Além de um escore total máximo de 144 pontos, este 

instrumento oferece ainda resultados parciais, que são referentes a cinco domínios 

cognitivos: Atenção (37), Iniciativa e Perseveração (37), Construção (6), 

Conceituação (39) e Memória (25).  

 

 

3.3.1.2 Teste de Memória de Figuras (Bateria Breve de Rastreio Cognitivo – 

Edu; BBRC-Edu)38,42 

 

 

A Bateria foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros e consiste em nove 

componentes. Destes, sete estão envolvidos diretamente com a avaliação da memória 

de desenhos simples (Teste de Memória de Figuras) e os dois restantes são o Teste 

do Desenho do Relógio e o de Fluência Verbal Semântica (categoria animais). Para 

este estudo, optou-se por substituir esses dois últimos testes a fim de evitar qualquer 

efeito de aprendizagem pelo participante, visto que a ACE-R inclui ambas as tarefas 

em seu corpo.  

Assim, a administração do Teste de Memória de Figuras se dá da seguinte 

forma: são apresentadas 10 figuras em uma mesma folha, a saber: sapato, casa, pente, 

chave, avião, balde, tartaruga, livro, colher e árvore. Nesta etapa inicial, é pedido ao 

sujeito que as nomeie (Etapa 1 - Percepção Visual, Etapa 2 - Nomeação). Em 

seguida, a folha é retirada e pergunta-se ao examinando de quais figuras ele se 

lembra (Etapa 3 - Memória Incidental). Novamente os estímulos são mostrados ao 

indivíduo por 30 segundos e é solicitado a ele que tente memorizá-los. Pela segunda 
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vez, ele deve expressar de quais figuras se recorda (Etapa 4 - Memória Imediata). Por 

fim, ele tem a possibilidade de rever os desenhos por mais 30 segundos e repete-se a 

instrução para que ele tente se lembrar deles. Após esse período curto, o examinador 

o questiona a respeito de quais figuras ele é capaz de se recordar (Etapa 5 - 

Aprendizado). Passados cerca de cinco minutos de intervalo em que normalmente 

são aplicados o Teste de Fluência Verbal Semântica (animais por minuto) e o Teste 

do Desenho do Relógio, a evocação tardia dos itens do teste de memória é realizada. 

Desta vez, o examinando deve falar todas as figuras que lhe foram apresentadas 

anteriormente sem que o examinador apresente os estímulos novamente (Etapa 6 - 

Evocação Tardia). Por último, uma nova folha contendo os 10 estímulos que foram 

mostrados e 10 outras figuras é colocada em frente ao indivíduo, e solicita-se a ele 

que identifique os desenhos previamente apresentados (Etapa 7 - Reconhecimento). 

 

 

3.3.1.3 Teste de Fluência Verbal Categórica – Frutas73  

 

 

É dada a seguinte instrução: “Você deve falar todos os nomes de frutas de que 

se lembrar, o mais rápido possível. Qualquer fruta vale! Quantas mais você falar, 

melhor. Pode começar”. O examinador aciona o cronômetro e concede ao sujeito um 

minuto. Ao final, são contabilizadas quantas frutas válidas foram nomeadas nesse 

tempo.  
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3.3.1.4 Teste de Fluência Verbal Fonêmica – F.A.S.74,75  

 

 

É pedido ao sujeito que diga o maior número de palavras começadas com as 

letras “F”, “A” e “S” durante um minuto para cada letra, excluindo nomes próprios 

(nomes de pessoas, cidades) ou palavras derivadas.  

“Eu vou dizer uma letra do alfabeto. Então eu quero que você diga o maior 

número de palavras que puder que começarem com essa letra, o mais rápido possível. 

Por exemplo, se eu disser letra B, você deve dizer bala, banana, mas não pode dizer 

nomes próprios, como Brasil ou Beatriz. Você também não pode dizer palavras 

semelhantes que apenas terminem de forma diferente”. Logo em seguida, o 

examinador pergunta ao sujeito se ele compreendeu as instruções.  

 

 

3.3.1.5 Bateria de Avaliação Frontal (BAF)76,77 

 

 

Trata-se de uma bateria de avaliação das funções executivas, que são 

comumente atribuídas a regiões corticais anteriores. A bateria se divide em seis 

subtestes: Similaridades (conceituação), Fluência Lexical (flexibilidade mental), 

Série Motora (programação), Instruções conflitantes (sensibilidade à interferência), 

Vai-não-vai (controle inibitório) e Comportamento de preensão (autonomia 

ambiental). O tempo máximo de administração é de 10 minutos.  
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3.3.1.6 Escala Cornell para Depressão em Demência72 

 

 

Esta escala tem a finalidade de investigar sintomas depressivos em pacientes 

com demência. É realizada através de entrevista com o cuidador, portanto afasta a 

possibilidade de problemas com julgamento do paciente, ao contrário de outros 

instrumentos em que o próprio paciente é questionado. Pode ser utilizada para 

avaliação e acompanhamento do estado depressivo em pacientes.  

 

 

3.3.1.7 Clinical Dementia Rating Scale (CDR)71 

 

 

É um instrumento de estadiamento de demência que combina seis domínios 

cognitivos e funcionais: Memória, Orientação, Julgamento e Resolução de 

Problemas, Assuntos Comunitários, Tarefas do Lar e Atividades de Lazer e 

Autocuidado. O grau de demência é definido pela investigação de todas as áreas 

citadas em separado e pode ser 0 para Normal, 0,5 para Questionável, 1 para 

Demência Leve, 2 para Demência Moderada e 3 para Demência grave.  
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3.3.2 Descrição da ordem de administração dos instrumentos 

 

 

Após o convite, com a explicação sobre a pesquisa ao participante ou familiar 

responsável e o acordo de sua parte, estes foram solicitados a assinar o Termo de 

Consentimento. Primeiramente, foram administradas as escalas Cornell para 

Depressão em Demência e a DRS. Quando os resultados desta avaliação eram 

compatíveis com os critérios de inclusão e exclusão de um dos dois grupos do 

estudo, a examinadora preenchia a folha de identificação do participante (anexo I) e 

seguia com a administração dos demais testes nesta ordem: Teste de Memória de 

Figuras, Testes de Fluência Verbal Categórica-Frutas e Fonêmica-F.A.S. (durante o 

intervalo do Teste de Memória de Figuras), ACE-R e BAF. 

O estadiamento da demência de acordo com os critérios da CDR era 

previamente realizado pela equipe médica, portanto se fez necessário apenas para os 

pacientes.  

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

 

Para a normatização, a amostra total de sujeitos cognitivamente saudáveis foi 

dividida em estratos por idade e por anos de estudo. Os percentis (10, 25, 50, 75), 

bem como as medianas, as médias e os desvios-padrão das pontuações obtidas por 

cada um dos subgrupos avaliados na bateria ACE-R foram determinados.  
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O Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov permitiu análise da 

distribuição dos dados para as variáveis contínuas. Para a comparação entre duas 

variáveis e/ou entre os grupos (controles e casos), utilizou-se o Teste t de Student, 

para aquelas variáveis que apresentaram distribuição normal, e Teste de Mann-

Whitney, para aquelas com distribuição não normal dos dados, ou em que pelo 

menos uma apresentava-se não normal. Tais testes também foram aplicados para a 

análise de influência do gênero sobre o desempenho dos sujeitos na ACE-R. Para 

verificar também a interferência da idade/escolaridade (as quais foram transformadas 

em variáveis categóricas) na bateria, foram utilizados o Método de ANOVA e o 

Método de Bonferroni para as comparações múltiplas (variáveis normais). Para as 

variáveis não normais, utilizou-se o Teste de Kruskal-Wallis e, posteriormente, o 

Método Diferença Mínima Significativa. As correlações entre as variáveis contínuas 

foram reveladas pela Correlação de Pearson (variáveis com distribuição normal) e 

Spearman (variáveis sem distribuição normal). 

O teste Qui-quadrado para duas proporções forneceu a comparação entre dois 

grupos com variável dicotômica (gênero). 

A acurácia diagnóstica da ACE-R e dos temais testes cognitivos, a 

identificação das melhores notas de corte da sensibilidade/especificidade e dos 

valores preditivos positivo/negativo de cada uma das medidas foram extraídas a 

partir da metodologia da Receiver Operating Curves (curvas ROC) e análises 

subsequentes geradas pelo programa computadorizado de análise estatística.  

As análises estatísticas foram realizadas através do programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0, MedCalc Software e Programa 

R versão 2.9.0, todos para Windows.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Normatização da ACE-R 

 

 

A idade dos 114 indivíduos cognitivamente saudáveis variou de 60 a 93 anos 

(média ± DP = 74,10 ± 8,16 anos) e o nível educacional, de 4 a 24 anos de estudo 

formal (média ± DP = 10,17 ± 4,97anos). A amostra foi subdividida em três faixas 

etárias (60 a 69, 70 a 79 e 80 anos ou mais) e em três grupos de escolaridade (4 a 7,  

8 a 11 e 12 anos ou mais). As mulheres representaram 72,81% de toda a amostra. Na 

Tabela 1 podem ser contemplados tanto os dados demográficos como o desempenho 

dos indivíduos de acordo com gênero, idade e escolaridade na bateria diagnóstica.  

 
Tabela 1 - Dados demográficos e desempenho na bateria diagnóstica da amostra

total de sujeitos saudáveis 

 

MÉDIA (DP) N=114 % 

PONTUAÇÃO 
TOTAL NA 

ESCALA DE 
AVALIAÇÃO DE 

DEMÊNCIA (DRS) 

ESCALA 
CORNELL PARA 
DEPRESSÃO EM 

DEMÊNCIA 

 Média DP Média DP 
GÊNERO        
Feminino  83 72,81% 135,49 5,74 1,90 2,45 
Masculino  31 27,19% 136,10 4,77 1,13 2,31 

IDADE  
      (60 a 93 anos)  

60-69 65,33 (2,40) 40 35,09% 137,78 4,64 2,38 2,76 
70-79 73,95 (2,92) 37 32,46% 134,62 6,03 1,92 2,54 
≥ 80 83,73 (3,62) 37 32,46% 134,41 5,17 0,73 1,48 

ESCOLARIDADE  
      (4 a 24 anos)  

4-7anos 4,72 (1,10) 39 34,21% 132,31 4,95 1,77 2,48 
8-11 anos 9,94 (1,31) 37 32,46% 135,30 5,09 2,08 2,66 
≥ 12 anos 15,97 (2,57) 38 33,33% 139,45 3,81 1,24 2,10 

FONTE: elaborada pela autora 
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O teste de Kolmogorov-Smirnov apontou que tanto a subescala Memória da 

ACE-R como a pontuação Total da ACE-R apresentaram distribuição normal na 

curva (p = 0,351 e p = 0,491 respectivamente). As demais subescalas da bateria 

mostraram distribuição não normal (p < 0,05). 

Abaixo são apresentadas as tabelas referentes a cada subescala da ACE-R, 

pontuação do MEEM e pontuação total desta bateria. (Tabelas 2 a 8) Estão expostos 

os dados normativos (média, DP, mediana, bem como os escores mínimos e 

máximos obtidos em cada subgrupo) que foram estratificados por idade (anos) e 

escolaridade (anos de estudo).  

 

Tabela 2 - Dados normativos para a subescala Atenção e Orientação (ACE-R) 
ACE-R 

SUBESCALA ATENÇÃO E ORIENTAÇÃO 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 
  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 
  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 

  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12)

 MÉDIA 16,92 17,15 17,21 16,69 16,83 17,58 16,38 16,83 17,08 

 MEDIANA 17 17 17 17 17 18 17 17 17 

 DP 0,64 0,99 0,80 1,18 1,19 0,51 1,39 1,34 0,90 

 MÍNIMO 16 15 16 14 15 17 14 14 15 

 MÁXIMO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

FONTE: elaborada pela autora 
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Tabela 3 - Dados normativos para a subescala Memória (ACE-R) 
ACE-R 

SUBESCALA MEMÓRIA 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 
  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 

  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 
  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12)

 MÉDIA 17,92 21,46 21,71 17,54 18,17 21,75 16,54 17,00 19,67 

 MEDIANA 19 23 23 17 18 22 16 19 20 

 DP 3,71 3,48 3,07 4,01 2,25 2,80 3,69 4,49 3,06 

 MÍNIMO 10 16 16 11 16 15 11 8 13 

 MÁXIMO 23 26 25 25 24 26 24 21 23 

FONTE: elaborada pela autora 
 

 

 

Tabela 4 - Dados normativos para a subescala Fluência (ACE-R) 
ACE-R 

SUBESCALA FLUÊNCIA 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 

  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 

  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 
  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12) 

 MÉDIA 9,31 11,23 12,00 8,92 9,92 11,58 9,31 8,92 8,75 

 MEDIANA 9 11 12 9 10 12 9 9 9 

 DP 1,97 1,30 1,52 1,75 1,62 1,88 1,75 2,35 1,48 

 MÍNIMO 7 9 9 6 8 7 8 6 7 

 MÁXIMO 13 13 14 12 13 14 14 14 12 

FONTE: elaborada pela autora 
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Tabela 5 - Dados normativos para a subescala Linguagem (ACE-R) 
ACE-R 

SUBESCALA LINGUAGEM 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 
  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 

  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 

  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12)

 MÉDIA 23,08 24,92 25,00 21,62 23,67 25,33 22,77 23,75 24,58 

 MEDIANA 24 25 25 22 24 25 23 25 25 

 DP 3,35 1,12 1,04 2,90 1,61 0,65 2,17 2,70 1,31 

 MÍNIMO 15 22 23 16 21 24 18 18 21 

 MÁXIMO 26 26 26 25 26 26 26 26 26 

FONTE: elaborado pela autora 

 

 

 

Tabela 6 - Dados normativos para a subescala Visual-espacial (ACE-R) 
ACE-R 

SUBESCALA VISUAL-ESPACIAL 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 

  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 

  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 

  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12)

 MÉDIA 14,08 14,92 15,57 14,00 14,42 15,83 14,00 14,67 14,83 

 MEDIANA 14 15 16 14 15 16 14 15 15 

 DP 1,71 1,26 0,85 1,73 1,73 0,39 1,35 1,30 1,34 

 MÍNIMO 11 13 13 10 10 15 12 12 12 

 MÁXIMO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

FONTE: elaborada pela autora 
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Tabela 7 - Dados normativos para a Pontuação MEEM (ACE-R) 
ACE-R 

PONTUAÇÃO MEEM 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 

  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 

  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 

  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12)

 MÉDIA 26,46 27,15 26,93 26,46 26,50 27,17 25,38 25,75 26,67 

 MEDIANA 26 27 27 26 26 27 25 27 27 

 DP 1,61 1,68 1,33 2,11 1,62 1,19 1,45 2,22 1,56 

 MÍNIMO 24 23 25 23 25 25 23 20 24 

 MÁXIMO 29 29 29 30 30 30 29 28 29 

FONTE: elaborada pela autora 
 

 

Tabela 8 - Dados normativos para a Pontuação Total da ACE-R 
ACE-R 

PONTUAÇÃO TOTAL 
  Idade Idade Idade 
  60- 69 70- 79 ≥  80 
  n = 40 n = 37 N = 37 

  Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) Escolaridade (anos) 

  4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 4-7 8-11 ≥ 12 
  (n=13) (n=13) (n=14) (n=13) (n=12) (n=12) (n=13) (n=12) (n=12)

 MÉDIA 81,31 89,69 91,50 78,77 83,00 92,08 79,00 81,17 84,92 

 MEDIANA 83 88 92 79 84 93 80 83 85 

 DP 8,41 4,66 4,74 7,26 5,06 3,85 6,32 8,83 4,48 

 MÍNIMO 66 84 82 65 74 84 72 64 76 

 MÁXIMO 95 96 98 93 93 98 92 90 90 

PE
R

C
E

N
T

IL
 10 67 85 86 69 75 87 72 69 80 

25 77 86 88 78 82 91 73 75 82 

50 83 88 92 79 84 93 80 83 85 

75 88 95 96 82 86 95 83 89 89 

90 88 96 98 85 87 96 86 89 90 
FONTE: elaborada pela autora 
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A fim de investigar possíveis influências de variáveis demográficas na ACE-R, 

foram realizadas análises de associação entre esta e gênero, idade e escolaridade. 

Através da interpretação da Tabela 9, é possível observar que a variável gênero não 

interferiu nos resultados da ACE-R.  

 

Tabela 9 - Associação entre a ACE-R e o gênero 

ACE-R p-valor 
Atenção e Orientação 0,321 

Memória 0,458 
Fluência 0,539 

Linguagem 0,081 
Visual-espacial 0,912 

PONTUAÇÃO TOTAL* 0,140 
MEEM 0,308 

FONTE: elaborada pela autora 
*Teste t de Student (normais); Teste de Mann-Whitney para as demais subescalas 

(não-normais). 
 
 
 

continua 
 

Tabela 10 - ACE-R x idade 

ACE-R IDADE DIFERENÇA 
MÉDIA p-valor 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

ATENÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 

60-69  

0,567 

  

70-79    

≥ 80    

MEMÓRIAA 

60-69 
70-79 1,292 0,405  -0,79 3,38 

≥ 80 2,697* 0,006* 0,61 4,78 

70-79 
60-69 -1,292 0,405 -3,38 0,79 

≥ 80 1,405 0,333 -0,72 3,53 

≥ 80 
60-69 -2,697* 0,006* -4,78 -0,61 

70-79 -1,405 0,333 -3,53 0,72 

FLUÊNCIA 

60-69  

<0,001**

  

70-79    

≥ 80    
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conclusão 

 

Como exposto na Tabela 10, é possível observar que a idade apresentou 

associação com as subescalas Memória (p = 0,009), Fluência (p < 0,01) e Pontuação 

Total da ACE-R (p = 0,003). A subescala Memória e a Pontuação Total sofreram 

tendência expressiva a decréscimo do escore apenas entre as faixas dos sexagenários 

e octogenários. A subescala Fluência apresentou escores distintos entre os mais 

jovens e os mais idosos, no entanto não houve diferença relevante no desempenho 

entre os sujeitos de 60-69 anos e 70-79 anos. (Tabelas 11 e 12) 

 

 

 

ACE-R IDADE DIFERENÇA 
MÉDIA p-valor 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

LINGUAGEM 

60-69  

0,100 

  

70-79    

≥ 80    

VISUAL-
ESPACIAL 

60-69  

0,278 

  

70-79    

≥ 80    

PONTUAÇÃO 
TOTALa 

60-69 
70-79 3,141 0,203 -1,00 7,28 

≥ 80 5,978* 0,002* 1,84 10,12 

70-79 
60-69 -3,141 0,203 -7,28 1,00 

≥ 80 2,838 0,315 -1,38 7,06 

≥ 80 
60-69 -5,978* 0,002* -10,12 -1,84 

70-79 -2,838 0,315 -7,06 1,38 

MEEM 

60-69  

0,056 

  

70-79    

≥ 80    
FONTE: elaborada pela autora 
a ANOVA e Método de Bonferroni para comparações múltiplas;  
*Comparações consideradas como significativamente diferentes pelo Método de Bonferroni;  
**Teste de Kruskal-Wallis para as demais. 
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Tabela 11 - Comparações múltiplas entre a subescala Fluência (ACE-R)  
e a Idade 

ACE-R COMPARAÇÕES ENTRE OS 
SUBGRUPOS 

DIFERENÇA 
MÉDIA DOS 

POSTOS 
p-valor 

FLUÊNCIA 

60-69 (1) 70-79 (2) 12,19 

<0,001 60-69 (1) ≥80 (3) 30,36* 

70-79 (2) ≥80 (3) 18,17* 

FONTE: elaborada pela autora 
* Método DMS (Diferença Mínima Significativa): valores considerados com diferença 
significativa quando superiores à DMS na próxima tabela. 
 

 

Tabela 12 - Subescala Fluência (ACE-R) x Idade 

 DMS 

Variância (1,2)  

56,84 18,05 

Variância (1,3)  

56,84 18,05 

Variância (2,3)  

59,05 18,40 
FONTE: elaborada pela autora 
DMS: Diferença Mínima Significativa 

 

 

A Tabela 13 apresenta a associação entre a variável escolaridade e a ACE-R.  

A ACE-R se mostrou susceptível ao nível educacional em todos os aspectos 

analisados. De maneira geral, a subescala Memória mostrou resultados diretamente 

proporcionais ao número de anos de estudo formal apresentado pelos sujeitos. Exceto 

entre as faixas de 4 a 7 anos e 8 a 11 anos (p = 0,161), todas as comparações entre os 

níveis educacionais mostraram distinção de resultados entre si. A Pontuação Total da 

ACE-R se mostrou integralmente vulnerável à escolaridade (p < 0,05). 
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Tabela 13 - ACE-R x escolaridade 

ACE-R IDADE DIFERENÇA 
MÉDIA p-valor 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR

ATENÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 

4-7  

0,038** 

  

8-11    

≥12    

MEMÓRIAa 

4-7 
8-11 -1,613 0,161 -3,621 0,396 

≥ 12 -3,476* <0,001* -5,741 -1,750 

8-11 
4-7 1,613 0,161 -0,396 3,621 

≥ 12 -2,133* 0,035* -4,155 -0,111 

≥ 12 
4-7 3,746* <0,001* 1,750 5,741 

8-11 2,133* 0,035* 0,111 4,155 

FLUÊNCIA 

4-7  

0,002** 

  

8-11    

≥12    

LINGUAGEM 

4-7  

<0,001** 

  

8-11    

≥12    

VISUAL-
ESPACIAL 

4-7  

<0,001** 

  

8-11    

≥12    

PONTUAÇÃO 
TOTALa 

4-7 
8-11 -5,064* 0,004* -8,800 -1,330 

≥ 12 -9,913* <0,001* -13,630 -6,200 

8-11 
4-7 5,064* 0,004* 1,330 8,800 

≥ 12 -4,849* 0,007* -8,610 -1,090 

≥ 12 
4-7 9,913* <0,001* 6,200 13,630 

8-11 4,849* 0,007* 1,090 8,610 

MEEM 

4-7  

0,041** 

  

8-11    

≥12    
FONTE: elaborada pela autora 
aANOVA e Método de Bonferroni para comparações múltiplas;  
*Comparações consideradas como significativamente diferentes pelo Método de Bonferroni;  
**Teste de Kruskal-Wallis para as demais. 

 

As subescalas Atenção e Orientação, Fluência, Visual-Espacial e a Pontuação 

do MEEM apresentaram escores significativamente diferentes apenas na comparação 
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entre os menos e os mais escolarizados (p < 0,05). A subescala Memória não 

mostrou diferença significativa apenas na comparação entre 4-7 anos e 8-11 anos.  

Já a subescala Linguagem não apresentou diferença de desempenho entre aqueles 

sujeitos com escolaridade superior a 8 anos. (Tabelas 14 e 15) 

 

Tabela 14 - Comparações Múltiplas entre a ACE-R e a Escolaridade 

ACE-R COMPARAÇÕES ENTRE OS 
SUBGRUPOS 

DIFERENÇA 
MÉDIA  

DOS POSTOS 
p-valor 

ATENÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 

4-7 (1) 8-11 (2) 10,01 

0,038 4-7 (1) ≥12 (3) 18,18* 

8-11 (2) ≥12 (3) 8,17 

FLUÊNCIA 

4-7 (1) 8-11 (2) 15,31 

0,002 4-7 (1) ≥12 (3) 26,52* 

8-11 (2) ≥12 (3) 11,21 

LINGUAGEM 

4-7 (1) 8-11 (2) 21,04* 

<0,001 4-7 (1) ≥12 (3) 33,67* 

8-11 (2) ≥12 (3) 12,63 

VISUAL-ESPACIAL 

4-7 (1) 8-11 (2) 13,48 

<0,001 4-7 (1) ≥12 (3) 31,45* 

8-11 (2) ≥12 (3) 17,97 

MEEM 

4-7 (1) 8-11 (2) 10,65 

0,041 4-7 (1) ≥12 (3) 18,58* 

8-11 (2) ≥12 (3) 7,93 
FONTE: elaborada pela autora 
*Método DMS (Diferença Mínima Significativa): valores considerados com diferença significativa 
quando superiores à DMS na próxima tabela. 
 

 

 

 

 



32 
 

Tabela 15 - Subescalas ACE-R x escolaridade  
                    Diferença Mínima Significativa 

   DMS 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 E

 
O

R
IE

N
T

A
Ç

Ã
O

 Variância (1,2)  
57,54 18,16 

Variância (1,3)  
56,76 18,04 

Variância (2,3)  

58,28 18,28 
FL

U
Ê

N
C

IA
 Variância (1,2)  

57,54 18,16 
Variância (1,3)  

56,76 18,04 
Variância (2,3)  

58,28 18,28 

L
IN

G
U

A
G

E
M

 Variância (1,2)  
57,54 18,16 

Variância (1,3)  
56,76 18,04 

Variância (2,3)  
58,28 18,28 

V
IS

U
A

L
-

E
SP

A
C

IA
L

 Variância (1,2)  
57,54 18,16 

Variância (1,3)  
56,76 18,04 

Variância (2,3)  
58,28 18,28 

M
E

E
M

 

Variância (1,2)  
57,54 18,16 

Variância (1,3)  
56,76 18,04 

Variância (2,3)  
58,28 18,28 

FONTE: elaborada pela autora 
DMS: Diferença Mínima Significativa 

 

 

4.1.1 Correlação entre a ACE-R e outros testes cognitivos 

 

 

Além dos escores da subescala Memória da ACE-R e da Pontuação Total da 

ACE-R apresentados como variáveis com distribuição normal, o teste de 

Kolmogorov-Smirnov revelou normalidade da distribuição dos resultados das 
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seguintes variáveis: Teste de Fluência Verbal Categórica de Frutas (p = 0,313) e 

Bateria de Avaliação Frontal (p = 0,052).  

A partir dos dados apresentados na Tabela 16, é possível observar alta 

frequência de correlações estatisticamente significativas entre a ACE-R e os demais 

instrumentos de avaliação cognitiva utilizados neste estudo. As correlações mais 

fortes foram observadas entre a Pontuação Total da ACE-R e a Pontuação Total da 

DRS, bem como entre a subescala Fluência e o Teste de Fluência Verbal Fonêmica 

F.A.S.   

Em meio às diversas correlações encontradas que mostraram significância 

estatística, podem ser ressaltadas as seguintes: entre a subescala Atenção da ACE-R e 

a de Atenção da DRS; entre a subescala Memória da ACE-R e todos os testes 

cognitivos (DRS, Teste de Memória de Figuras, Testes de Fluência Verbal e BAF); 

entre a subescala Fluência da ACE-R e a subescala de Iniciativa e Perseveração da 

DRS, bem como ambos os Testes de Fluência Verbal que são amplamente utilizados 

em nossa população.  

A subescala Visual-espacial se correlacionou com vários dos subtestes 

aplicados, entretanto não foi observada associação com a subescala de Construção da 

DRS.  

O escore total da ACE-R se correlacionou mais satisfatoriamente e com maior 

frequência com os demais testes cognitivos do que o MEEM, que foi menos capaz de 

avaliar as etapas do aprendizado verbal e fluência verbal (p > 0,05).  

Por fim, os escores preenchidos pelos sujeitos na escala utilizada para 

avaliação do humor não apresentaram correlação significativa com o desempenho na 

bateria ACE-R (p > 0,05). 
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Tabela 16 - Correlações entre a ACE-R e outros testes cognitivos 

 

EXAME COGNITIVO DE ADDENBROOKE - VERSÃO REVISADA 

A
T
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N

Ç
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O
 E

 
O

R
IE

N
T

A
Ç
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Ê
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Ç
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T

O
T
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M
E

E
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Escala Cornell de Depressão em Demência -0,018 0,046 -0,039 -0,048 -0,151 -0,033 0,162 

ESCALA DE 
AVALIAÇÃO PARA 

DEMÊNCIA 

Atenção 0,236* 0,191* 0,367** 0,352** 0,334** 0,406** 0,191* 
Iniciativa e Perseveração 0,136 0,412** 0,427** 0,415** 0,347** 0,539** 0,234* 

Construção 0,065 -0,037 0,022 0,075 0,134 0,029 -0,030 
Conceituação 0,250** 0,340** 0,411** 0,430** 0,290** 0,499** 0,087 

Memória 0,304** 0,347** 0,191* 0,218** 0,005    0,338** 0,336** 
Pontuação Total 0,363** 0,499** 0,519** 0,557** 0,359**   0,679**f. 0,313** 

TESTE DE 
MEMÓRIA DE 

FIGURAS 

Memória Incidental 0,136 0,261** 0,240** 0,150 0,147 0,290** 0,166 
Memória Imediata 0,072 0,373** 0,239** 0,173 0,288** 0,375** 0,120 

Aprendizado 0,053 0,231* 0,212* 0,030 0,158 0,253** 0,045 
Evocação após 5 min 0,077 0,329** 0,233* 0,146 0,136 0,320** 0,187* 

Reconhecimento 0,150 0,224* 0,262** 0,183 0,102 0,249** 0,211* 
TESTES DE 
FLUÊNCIA 

VERBAL 

Categórica: FRUTAS 0,108 0,423**a. 0,448** 0,262** 0,164 0,452**a. 0,155 

Fonêmica: F.A.S. 0,174 0,402** 0,700**a. 0,340** 0,191* 0,550**a. 0,148 

BATERIA DE 
AVALIAÇÃO 

FRONTAL 
Pontuação total 0,279** 0,387**a. 0,424** 0,507** 0,289** 0,553**a. 0,282** 

FONTE: elaborada pela autora 
* p-valor < 0,05;  
** p-valor < 0,01,  
f. Correlações consideradas como forte;  
a. Correlações de Pearson;  
Todas as demais correlações foram calculadas pelo método de Spearman. 
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4.2 Casos X Controles 

 

 

Do grupo de indivíduos cognitivamente saudáveis foram extraídos 62 sujeitos 

que constituíram o Grupo Controle. Estes tiveram seu desempenho cognitivo 

comparado a 31 pacientes com DA provável leve (Grupo 2). O Grupo Controle foi 

composto por 40 mulheres e 22 homens; o Grupo 2, por 18 mulheres e 13 homens. 

Na Tabela 17 também estão apresentados dados descritivos sobre a amostra divididos 

por faixas etárias e educacionais.  

 

Tabela 17 - Dados demográficos das amostras 

 
CONTROLES PACIENTES 

n = 62 n = 31 

N % n % 

GÊNERO 
Feminino 40 64,52% 18 58,06% 

Masculino 22 35,48% 13 41,94% 

IDADE 

60-69 8 12,90% 4 12,90% 

70-79 26 41,94% 16 51,61% 

≥80 28 45,16% 11 35,48% 

ESCOLARIDADE 

4-7 21 33,87% 12 38,71% 

8-11 20 32,26% 9 29,03% 

≥12 21 33,87% 10 32,26% 

FONTE: elaborada pela autora 
 

As médias e desvios-padrão (DP) de idade e escolaridade encontradas no 

Grupo 1 foram 77,82 (6,58) e 10,05 (4,98), respectivamente. As medianas das 

mesmas variáveis neste grupo foram 79 e 11. O Grupo 2 apresentou média (DP) 
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etária de 78,03 (6,74) e educacional 9,97 (5,19), e medianas de 78 e 11, nesta mesma 

ordem. (Tabela 18) 

O Teste de Kolmogorov-Smirnov revelou que a variável idade possui 

distribuição normal (p = 0,636) e a escolaridade, não normal (p = 0,025). 

Considerando o intervalo de confiança de 95%, não houve diferença significativa 

entre os dois grupos quanto à distribuição etária (p = 0,886) e quanto à escolaridade 

(p = 0,901). Com a constatação da equiparação dos grupos naquelas varáveis, 

avaliou-se a variável gênero. Por se tratar de variável dicotômica, utilizou-se o Teste 

Qui-quadrado para duas proporções, que mostrou diferença significativa entre os 

grupos no que diz respeito a essa variável (p = 0,017). (Tabela 18) 

 

Tabela 18 - Dados demográficos dos grupos e pareamento 
 CONTROLES PACIENTES 

p-valor 
 n = 62 N = 31 

 Média  
(DP) Mediana Mín/Máx Média 

(DP) Mediana Mín/Máx 

IDADE 77,82  
(6,58) 79 64/91 78,03 

(6,74) 78 67/89 0,886* 

ESCOLARIDADE 10,05 
(4,98) 11 4/20 9,97  

(5,19) 11 4/19 0,901** 

GÊNERO - - - - - - 0,017*** 

FONTE: elaborada pela autora 
* Teste t de Student;  
** Teste de Mann-Whitney;  
*** Teste Qui-Quadrado para duas proporções. 

 

A análise da normalidade dos dados para as variáveis apontou distribuição 

normal da Pontuação Total da DRS (p =0,105), Teste de Memória de Figuras – 

Memória Incidental (p = 0,060), Teste de Fluência Verbal Categórica – Frutas  

(p = 0,466), BAF Pontuação Total (p = 0,466), ACE-R em suas subescalas Memória 
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(p = 0,529), Fluência (p = 0,360) e Pontuação Total (p = 0,411). Todas as demais 

variáveis foram consideradas não normais (p < 0,05). 

 

 Tabela 19 - Desempenho dos grupos na bateria diagnóstica 
  

PONTUA-
ÇÃO 

MÁXIMA 

CONTROLES PACIENTES 

p-valor
  n = 62 (66,7%) n = 31 (33,3%) 

  Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

Escala Cornell – 
           Depressão 

 
38 

 
1,27 (0,28) 

 
0 

 
2,87 (0,40) 

 
3 

 
< 0,001

DRS 

Atenção 37 35,61 (0,14) 36 35,35 (0,25) 35 < 0,001

Iniciação e 
Perseveração 37 34,65 (0,37) 36 27,23 (0,68) 26 < 0,001

Construção 6 5,98 (0,02) 6 5,32 (0,22) 6 < 0,001

Conceituação 39 35,84 (0,41) 37 31,10 (0,84) 31 < 0,001

Memória 25 23,39 (0,24) 24 12,58 (0,56) 13 < 0,001

PONTUAÇÃO 
TOTAL* 144 135,47 (0,77) 138 111,58 (1,15) 112 < 0,001

FONTE: elaborada pela autora 
*Teste t de Student (distribuição normal);  
Para as demais varáveis foi utilizado o Teste de Mann-Whitney 
 

O desempenho dos grupos nos instrumentos de seleção das amostras está 

representado na Tabela 19, através das médias (DP) e medianas. A avaliação do 

humor em ambos os grupos detectou diferença significativa entre eles (p < 0,001), 

com os pacientes exibindo mais sintomas depressivos (média ± DP = 2,87 ± 0,4; 

mediana = 3), quando comparados ao grupo de saudáveis, embora sem atingir 

pontuação indicativa do diagnóstico de depressão. O desempenho na DRS mostrou 

diferença significativa entre os grupos (p < 0,001). A comparação dos escores nos 

demais testes cognitivos utilizados também mostrou diferença altamente significativa 

(p < 0,05) entre os grupos para todos os itens, exceto para Comportamento de 

preensão da BAF (p = 0,475). Os valores brutos para cada variável estão descritos na 

Tabela 20. 
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 Tabela 20 - Desempenho dos grupos em outros testes cognitivos 
  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

CONTROLES PACIENTES 

p-valor
  n = 62 (66,7%) n = 31 (33,3%) 

  Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

T
E

ST
E

 D
E

 M
E

M
Ó

R
IA

  
D

E
 F

IG
U

R
A

S 

Memória 
Incidental* 10 4,26 (0,19) 4 2,45 (0,28) 2 < 0,001

Memória 
Imediata 10 7,19 (0,21) 8 4,84 (0,30) 5 < 0,001

Aprendizado 10 8,68 (0,13) 9 5,03 (0,31) 5 < 0,001

Evocação após 5 
min 10 7,65 (0,18) 8 1,68 (0,34) 1 < 0,001

Reconhecimento 10 9,92 (0,03) 10 6,87 (0,47) 7 < 0,001

T
E

ST
E

S 
D
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N
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V

E
R
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A
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Fluência 
categórica: 

Frutas* 
--- 13,44 (3,10) 13 8,81 (2,29) 9 < 0,001

Fluência 
fonêmica: F.A.S.* --- 31,56 (10,08) 33 21,61 (8,77) 22 < 0,001

B
A

T
E

R
IA

 D
E

 A
V

A
L

IA
Ç

Ã
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O
N

T
A

L
 

Similaridades 3   2,31 (0,11) 3 1,19 (0,16) 1 < 0,001

Flexibilidade 
Mental 3 2,40 (0,09) 3 1,94 (0,15) 2 0,006 

Série Motora 3 1,71 (0,15) 2 0,58 (0,14) 0 < 0,001

Instruções 
conflitantes 3   2,50 (0,12) 3 1,48 (0,23) 1 < 0,001

Vai-não-vai 3 1,77 (0,13) 2 1,03 (0,16) 1 0,001 

Comportamento 
de preensão* 3 2,94 (0,05) 3 2,87 (0,09) 3 0,475 

Pontuação Total* 18 13,63 (0,36) 14  9,10 (0,48) 9 < 0,001

FONTE: elaborada pela autora 
*Teste t de Student (distribuição normal);  
Para as demais varáveis foi utilizado o Teste de Mann-Whitney 

 

O tempo médio de administração da ACE-R a pacientes foi um pouco superior 

do que o de controles. Os pacientes executaram a bateria completa, em média, em 20 

minutos e os controles, em 16 minutos. Na Tabela 21 estão expostas as medianas, as 

médias e os desvios-padrão obtidos pelos controles e os pacientes com DA na ACE-

R. Em todas as subescalas do instrumento foram observadas diferenças altamente 

significativas entre os grupos (p < 0,001). O resultado total médio na Pontuação 
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Total da ACE-R dos idosos saudáveis foi 83,63 (DP= 7,90), enquanto os pacientes 

com demência obtiveram média (DP) total de 63,10 (10,22). (Figuras 1 e 2) 

Os valores do MEEM incorporado à ACE-R também apresentaram diferença 

significativa entre os grupos (p < 0,001). Os desempenhos dos grupos de sujeitos 

controles e de pacientes em cada subescala da ACE-R e no MEEM (ACE-R) estão 

representados na Figura 1. 

 

Tabela 21 - Desempenho dos sujeitos na ACE-R 

ACE-R PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

CONTROLES PACIENTES 

p-valorn = 62 n = 31 

Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

Atenção e 
Orientação 18 16,90 (1,16) 17 13,58 (2,43) 15 < 0,001

Memória 26 18,66 (4,11) 19 10,39 (3,19) 10 < 0,001

Fluência 14 9,71 (2,02) 9,5 6,32 (1,89) 6 < 0,001

Linguagem 26 23,65 (2,42) 24 19,94 (4,41) 21 < 0,001

Visual-espacial 16 14,71 (1,30) 15 12,87 (2,33) 13 < 0,001

PONTUAÇÃO 
TOTAL 100 83,63 (7,90) 85 63,10 (10,22) 66 < 0,001

MEEM (ACE-R) 30 26,23 (1,63) 26 21,84 (2,71) 23 < 0,001

FONTE: elaborada pela autora 
 



40 
 

Figura 1. Desempenho de controles e pacientes na ACE-R e subsescalas 
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FONTE: elaborada pela autora 
Legenda: Os valores acima das barras correspondem às médias obtidas pelos controles e 
pacientes em cada subescala da ACE-R. 
 

 

Figura 2. Desempenho dos grupos na ACE-R 

 
FONTE: elaborada pela autora 
Legenda: Box plots comparando o desempenho de controles e pacientes no escore total da ACE-R. 

 

Como descrito na Tabela 22, no grupo de pacientes a variável gênero mostrou 

relação com a subescala Memória e a Pontuação do MEEM (ACE-R). A escolaridade 
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apresentou correlação com as subescalas Atenção e Orientação, Linguagem, Visual-

espacial, Pontuação Total da ACE-R e do MEEM (ACE-R). O escore na Escala 

Cornell para Depressão em Demência apontou correlação apenas com a subescala 

Fluência da ACE-R. Entre os pacientes, a idade não revelou interferência nos 

resultados da ACE-R. A análise de correlação entre o grupo controle não foi 

explicitada aqui, visto que foi apresentada na seção anterior com tamanho amostral 

consideravelmente superior e não foi observada influência significativa da variável 

gênero sobre o desempenho.  

 

Tabela 22 - Correlação entre ACE-R e outros fatores em relação aos pacientes 

ACE-R 
GÊNERO IDADE ESCOLARIDADE 

ESCALA 
CORNELL PARA 
DEPRESSÃO EM 

DEMÊNCIA 
p-valor r/rho rho Rho 

ATENÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 0,123a -0,128 0,458** 0,045 

MEMÓRIA 0,014** -0,081b 0,508 -0,124 

FLUÊNCIA 0,363 -0,457 0,219 -0,378** 

LINGUAGEM 0,757 0,086 0,514** 0,033 

VISUAL-ESPACIAL 0,684 -0,114 0,572** 0,041 

PONTUAÇÃO TOTAL 0,104 -0,146b 0,665** -0,081 

MEEM (ACE-R) 0,019** -0,122 0,614** -0,031 

FONTE: elaborada pela autora 
Gênero: Teste t de Student (normais) e aTeste de Mann-Whitney (não-normais); 
Demais variáveis: bCorrelação de Pearson (r, normais) e de Spearman (rho, não-normais);  
** p-valor < 0,05. 

 

A análise do poder discriminatório e da precisão em distinguir o grupo de 

idosos saudáveis daqueles com diagnóstico de DA provável leve foi realizada através 

da metodologia das Curvas ROC (Figura 3). De um modo geral, a acurácia da ACE-

R foi ótima, especialmente da Pontuação total, conforme mostra o valor da área sob a 
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curva (ASC = 0,947). As subescalas da ACE-R também apresentaram propriedades 

de acurácia bastante satisfatórias, principalmente as subescalas Atenção/Orientação 

(ASC = 0,919) e Memória (ASC = 0,938). A acurácia da pontuação do MEEM 

(ACE-R) também se mostrou alta (ASC = 0,940). (Tabela 23) 

As notas de corte foram estabelecidas privilegiando-se o equilíbrio entre os 

melhores valores de sensibilidade e especificidade. O valor de corte estipulado para a 

bateria completa foi < 78 pontos, com sensibilidade de 100% e especificidade de 

82,26%. As notas de corte determinadas para as subescalas da ACE-R estão 

discriminadas na Tabela 23.  

 

Figura 3. Curvas ROC do escore total e das subescalas da ACE-R 

 
FONTE: elaborada pela autora 
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Tabela 23 - Notas de corte estabelecidas para ACE-R 

ACE-R ASC DP PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

NOTA 
DE 

CORTE

SENS. 
% 

ESPEC. 
% 

VPP 
% 

VPN 
% 

ATENÇÃO E 
ORIENTAÇÃO 0,919 0,028 18 < 17 96,77 74,19 65,2 97,9 

MEMÓRIA 0,938 0,024 26 < 15 93,55 87,10 78,4 96,4 

FLUÊNCIA 0,883 0,034 14 < 8 70,97 87,10 73,3 85,7 

LINGUAGEM 0,783 0,047 26 < 22 58,06 83,87 64,3 80,0 

VISUAL-ESPACIAL 0,739 0,051 16 < 13 45,16 91,94 73,7 77,0 

PONTUAÇÃO TOTAL 0,947 0,022 100 < 78 100,00 82,26 73,8 100,0 

MEEM (ACE-R) 0,940 0,024 30 < 25 87,10 90,32 81,8 93,3 

FONTE: elaborada pela autora 
ASC = Área sob a curva, DP =  desvio-padrão, Sens. = Sensibilidade, Espec. = Especificidade,  
VPP = valor preditivo positivo, VPN = valor preditivo negativo. 
 

Comparou-se a acurácia da ACE-R e de suas subescalas aos demais testes 

cognitivos utilizados neste estudo.  A figura abaixo (Figura 4) ilustra todas as 

variáveis de interesse e a tabela seguinte (Tabela 24) apresenta todos os valores 

encontrados. É importante destacar que o Teste de Memória de Figuras 

(Aprendizado, Evocação após 5 min e Reconhecimento) apresentou poder 

discriminatório excelente (ASC = 0,975; 0,983 e 0,922; respectivamente).  

 



44 
 

Figura 4. Comparação entre as Curvas ROC 

 
FONTE: elaborada pela autora 

 

 

Tabela 24 - Áreas sob as curvas 

  NOTA DE 
CORTE 

< 
ASC DP 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA (95%) 

 Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

A
C

E
-R

 

Atenção e Orientação 17 0,919 0,028 0,865 0,973 

Memória 15 0,938 0,025 0,889 0,986 

Fluência 8 0,883 0,036 0,813 0,954 

Linguagem 22 0,783 0,049 0,687 0,880 

Visual-espacial 13 0,739 0,058 0,626 0,852 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 78 0,947 0,020 0,907 0,987 

MEEM (ACE-R) 25 0,940 0,023 0,894 0,986 

continua 
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conclusão 

T
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 Categórica: 

FRUTAS 10 0,888 0,033 0,823 0,953 

Fonêmica: F.A.S. 27 0,771 0,051 0,671 0,870 

B
A

F 

Pontuação total 12 0,873 0,037 0,801 0,945 

FONTE: elaborada pela autora 
ASC = Área sob a curva, DP = desvio-padrão. 
 

A Tabela 25 fornece a análise estatística de comparação entre as Áreas sob as 

Curvas ROC de todos os instrumentos de avaliação cognitiva e a bateria breve ACE-

R. Os principais resultados indicam que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a acurácia da subescala de Memória da ACE-R e as etapas do 

Teste de Memória de Figuras que melhor discriminaram os grupos (ASC > 0,9). É 

possível inferir, na comparação entre os Testes de Fluência Verbal administrados e a 

subescala Fluência da ACE-R, que esta última apresenta melhor poder 

discriminatório do que o Teste de Fluência Verbal Fonêmica F.A.S., mas sem 

diferença de acurácia se comparada ao Teste de Fluência Verbal Semântica - Frutas.  

A ASC da Pontuação total da ACE-R não mostrou diferença significativa em 

relação às subescalas Atenção e Orientação, Memória e MEEM (ACE-R) 

 

  NOTA DE 
CORTE 

≤ 
ASC DP 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA (95%) 

 Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

T
E

ST
E

 D
E

 M
E

M
Ó

R
IA

 
D

E
 F

IG
U

R
A

S 
Memória Incidental 3 0,789 0,050 0,692 0,886 

Memória Imediata 5 0,845 0,044 0,759 0,931 

Aprendizado 7 0,975 0,013 0,949 1,001 

Evocação após 5 min 4 0,983 0,013 0,958 1,008 

Reconhecimento 9 0,922 0,037 0,849 0,996 
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Tabela 25 - Comparação das Áreas sob as Curvas ROC 

 
ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION -REVISED 

ATENÇÃO E 
ORIENTAÇÃO MEMÓRIA FLUÊNCIA LINGUAGEM VISUAL-

ESPACIAL 
PONTUAÇÃO 

TOTAL 
MEEM 

(ACE-R) 

A
C

E
-R

 

Atenção e Orientação  0,568 0,394 0,004** < 0,001** 0,311 0,271 
Memória 0,568  0,126 0,001** < 0,001** 0,604 0,939 
Fluência 0,394 0,126 0,043* 0,043* 0,009** 0,031* 0,140 

Linguagem 0,004** 0,001** 0,043*  0,399 < 0,001** 0,001** 
Visual-espacial < 0,001** < 0,001** 0,009** 0,399  < 0,001** < 0,001** 
Pontuação total 0,311 0,604 0,031* < 0,001** < 0,001**  0,746 

MEEM 0,271 0,939 0,140 0,001** < 0,001** 0,746  

T
E

ST
E

 D
E

 
M

E
M

Ó
R

IA
 

 D
E

 F
IG

U
R

A
S Memória Incidental 0,013* 0,002** 0,086 0,929 0,453 0,001** 0,002** 

Memória Imediata 0,120 0,031* 0,430 0,287 0,087 0,016* 0,037* 
Aprendizado 0,066 0,151 0,011* < 0,001** < 0,001** 0,264 0,184 

Evocação após  
5 min 0,029* 0,064 0,004** < 0,001** < 0,001** 0,118 0,084 

Reconhecimento 0,916 0,626 0,318 0,008** 0,001** 0,442 0,581 

T
E

ST
E

S 
D

E
 

FL
U

Ê
N

C
IA

 
V

E
R

B
A

L
 

Categórica: FRUTAS 0,470 0,186 0,906 0,053 0,008** 0,095 0,185 

Fonêmica: F.A.S. 0,003** 0,001** 0,011* 0,831 0,613 < 0,001** 0,001** 

B
A

T
E

R
IA

 D
E

 
A

V
A

L
IA

Ç
Ã

O
 

FR
O

N
T

A
L

 

Pontuação total 0,220 0,065 0,803 0,082 0,019* 0,026* 0,054 

FONTE: elaborada pela autora 
Os valores expostos acima correspondem à diferença estatística encontrada em cada comparação.  
*p-valor < 0,05;  
** p-valor < 0,01. 



47 
 

Por fim, extraímos a nota de corte para a Razão VLOM. O valor que melhor 

discriminou os pacientes dos indivíduos controles foi > 3,22, com sensibilidade de 

67,64% e especificidade de 96,77%. (Figura 5 e Tabela 26)  

 

Figura 5. Análise pela Curva ROC da Razão VLOM 

 
FONTE: elaborada pela autora 

 

 

Tabela 26 - Razão VLOM 

 ASC DP NOTA DE 
CORTE 

SENS. 
% 

ESPEC. 
% 

VPP  
% 

VPN 
% 

VLOM 0,836 0,049 > 3,22 67,74 96,77 91,3 85,7 

FONTE: elaborada pela autora 
ASC = Área sob a curva, EP = erro padrão, Sens.= Sensibilidade, Espec.= Especificidade, 
VPP = valor preditivo positivo, VPN = valor preditivo negativo.
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Normatização da ACE-R 

 

 

Neste estudo foi adaptada a ACE-R para uma amostra da população brasileira. 

Tanto o instrumento como o Guia de Instruções foram duplamente traduzidos e 

retrotraduzidos por profissionais com domínio da língua inglesa e do português. Na 

etapa de adaptação, dois especialistas na área de cognição realizaram pequenas 

modificações a fim de tornar o instrumento adequado à nossa população, mas com a 

preocupação em manter a proposta original. Assim, o teste foi administrado a  

11 voluntários em um estudo piloto. Com o sucesso dessa primeira etapa e a 

definição da versão final brasileira – o Exame Cognitivo de Addenbrooke – versão 

revisada –, investigou-se sua aplicabilidade em nosso meio e os resultados 

encontrados foram bastante satisfatórios.  

Foram apresentados aqui os dados normativos para a ACE-R e suas subescalas 

em uma amostra de 114 idosos cognitivamente saudáveis. A amostra foi constituída 

por homens e mulheres com idades variando de 60 a 93 anos e escolaridade de 4 a 24 

anos. Assim, os sujeitos foram distribuídos em três estratos etários e em três níveis 

educacionais, a fim de se verificar os efeitos dessas variáveis sobre o desempenho na 

ACE-R. O gênero não mostrou influência nos resultados, mas observou-se 

associação dos escores da bateria com a idade e a escolaridade. 



49 
 

A idade influenciou de forma significativa o desempenho nas subescalas 

Memória, Fluência e Pontuação Total da ACE-R. Houve resultados distintos entre os 

mais jovens e os mais idosos na subescala de Memória e na Pontuação Total. A faixa 

etária intermediária não apresentou resultados significativamente diferentes se 

comparada separadamente à primeira ou à última. Já na subescala Fluência não 

houve diferença significativa de desempenho apenas entre os sexagenários e os 

septuagenários. 

Mioshi et al.48 também não encontraram influência da idade sobre o 

desempenho na ACE-R. No entanto, seu tamanho amostral foi bastante inferior ao 

nosso. Em relação à ACE, diversos trabalhos também não notaram influência da 

idade no escore total da bateria.43,58,59,61 Por outro lado, a ACE se mostrou 

susceptível à idade em uma amostra de 488 idosos saudáveis investigada por 

Mathuranath et al.78 Sendo assim, consideramos que maiores investigações a esse 

respeito com a ACE-R sejam importantes.   

Quanto ao nível educacional, a versão brasileira da ACE-R mostrou sofrer 

influência deste em quase todos os aspectos analisados, e os escores se comportaram 

de modo diretamente proporcional ao número de anos de estudo formal dos sujeitos.  

A Pontuação Total da ACE-R sofreu influência generalizada da escolaridade dos 

sujeitos. Como seu resultado responde ao conjunto de funções/subescalas, é aceitável 

que os fenômenos observados em cada uma das partes da bateria se reflitam no 

desempenho final. Além disso, a literatura científica descreve fortes associações 

entre a escolaridade e os escores em testes cognitivos de pessoas com idade superior 

a 65 anos.75,79,80,81,82,83,84,85 
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Ao ser feita uma análise de forma mais detalhada, notou-se que o desempenho 

dos indivíduos que compreenderam as faixas de 4-7 anos e 8-11 anos de escolaridade 

não apresentou diferença relevante, exceto na subescala Memória. Já em relação às 

demais subescalas, os sujeitos com nível educacional acima de 8 anos não 

apresentaram resultados diferentes entre si. Van Hooren et al.84 também não 

encontraram diferenças de desempenho em diversos testes neuropsicológicos entre 

sujeitos com médios e altos níveis de escolaridade.  

Embora ainda não haja trabalhos que tenham averiguado a interferência do 

grau de educação formal dos indivíduos na ACE-R, Mathuranath et al.78 e vários 

outros grupos57,58,59,61 relataram tais achados referindo-se à ACE.    

A finalidade principal tanto da ACE como da ACE-R em outros países tem 

sido auxiliar os profissionais da área de saúde no diagnóstico diferencial entre 

envelhecimento normal e demência43,53, bem como entre os diversos tipos de 

síndromes demenciais48,52,58,59. De um modo especial, tanto a ACE como a ACE-R 

vêm se mostrando úteis para a diferenciação entre DA e DFT. Sendo assim, a fim de 

verificar a eficiência da ACE-R em avaliar a cognição em nosso meio, foi 

selecionada e analisada a correlação da bateria com alguns instrumentos 

frequentemente utilizados no Brasil para investigação de rastreio de pacientes com 

DA e DFT, a saber: a DRS31,32, o Teste de Memória de Figuras da BCB-Edu38,42, os 

Testes de Fluência verbal categórica (frutas)73 e fonêmica (F.A.S.)74,75 e a BAF76,77.  

A BCB-Edu original compreende também o Teste do Desenho do Relógio e do 

Teste de Fluência verbal categórica de Animais, os quais estão incorporados à ACE-

R. A fim de evitar possíveis efeitos de aprendizado, caso fossem aplicados 
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duplamente no mesmo sujeito, optou-se por substituí-los pela categoria “frutas” do 

Teste de Fluência verbal e foi inserido o Teste de Fluência verbal fonêmica.  

Os resultados das análises de correlação entre a ACE-R e os demais 

instrumentos aplicados apontaram que as relações mais relevantes ocorreram entre a 

subescala Atenção e Orientação e a DRS (Atenção, Memória e Pontuação Total); 

entre a subescala Memória e todas as etapas do Teste de Memória de Figuras, 

inclusive a subescala de Memória da DRS; assim como entre a subescala Fluência e 

ambos os Testes de Fluência Verbal, a BAF e a DRS (Iniciativa e Perseveração, 

Conceituação e Pontuação Total). Além disso, a subescala Linguagem da ACE-R se 

correlacionou de forma intensa com os Testes de Fluência Verbal e com outros, 

como a BAF e a DRS (Conceituação, Memória e Pontuação Total), embora não de 

forma tão expressiva como com os primeiros. 

Ao analisar as subescalas da ACE-R separadamente, observou-se que a 

subescala Visual-espacial se correlacionou com vários testes aplicados, entretanto 

não repetiu esse comportamento em relação à subescala de Construção da DRS  

(p > 0,05). É possível que tal fato se deva à diferença entre os tipos de tarefa, assim 

como entre os níveis de exigência dessas subescalas. A demanda da capacidade 

visual-construtiva da DRS é relativamente baixa, enquanto que a ACE-R, além de 

oferecer avaliação de percepção visual, também solicita que o examinando realize 

cópia de figura em três dimensões (cubo).  

Assim sendo, é importante ressaltar a eficiência das subescalas da ACE-R em 

avaliar de maneira abrangente  diversos domínios cognitivos em único instrumento, 

e, principalmente, em investigar de forma habilidosa e rápida as funções que são 

comumente afetadas em estágios iniciais de demência, como as encontradas na DA.  
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Considerando a ACE-R completa, a Pontuação Total da bateria ainda se 

correlacionou fortemente com a Pontuação Total da DRS, até mais do que o MEEM 

(ACE-R). Esse achado é de grande importância, pois tanto o MEEM como a DRS 

têm sido utilizados para avaliação de demência com alta aceitação e utilidade em 

nossa população. Além disso, estudos brasileiros mostram que a DRS tem sido capaz 

de detectar essa síndrome em estágios iniciais32 e de diferenciar indivíduos saudáveis 

de pacientes com CCL86. No entanto, a DRS exige material específico e sua 

administração, maior tempo disponível31, o que dificulta a utilização rotineira desse 

instrumento por qualquer profissional de saúde, pois exige interpretação 

especializada. 

É interessante notar que, ao comparar o MEEM (ACE-R) e o escore total da 

ACE-R, esta se correlacionou de forma mais satisfatória e com mais frequência com 

os demais testes cognitivos do que o primeiro. O tempo curto de administração desse 

teste é uma de suas principais vantagens, entretanto o MEEM (ACE-R) não avalia 

todas as funções necessárias, como fluência verbal, funções executivas mais 

complexas (planejamento, julgamento, controle inibitório, entre outras) e, 

especialmente, não contempla aspectos importantes da memória episódica, como 

curva de aprendizagem e evocação tardia após intervalo maior de tempo, por 

exemplo.  

Também foi analisado se houve interferência do humor no desempenho dos 

indivíduos na bateria, mas não foi encontrada associação significativa. Esse achado 

já era esperado, visto que apenas indivíduos sem sintomatologia depressiva 

significativa foram selecionados para o estudo. Portanto, considerou-se necessário 
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que, em estudos futuros, indivíduos com depressão sejam investigados para que se 

esclareçam os efeitos desse transtorno do humor sobre o desempenho na ACE-R.  

Sugere-se cautela ao generalizar os resultados aqui presentes para populações 

com características demográficas diferentes da nossa. Fazem-se necessários, então, 

outros estudos que selecionem indivíduos adultos com idade inferior a 60 anos, bem 

como com sujeitos pouco escolarizados. No princípio, pretendia-se incluir 

participantes com níveis educacionais inferiores a 4 anos, porém não foi encontrada 

pesquisa com um instrumento de avaliação cognitiva global com boa acurácia 

diagnóstica para DA e que fornecesse também escores de normatização etária e 

educacional. Sendo assim, optou-se pelo uso da DRS para comprovação objetiva do 

funcionamento cognitivo e como critério de inclusão para este estudo. No entanto, o 

estudo brasileiro que estipula a nota de corte para pacientes com DA englobou uma 

amostra de controles com média de escolaridade de 8,05 ± 4,62 anos32, o que levou à 

definição da escolaridade mínima de 4 anos para o presente trabalho.  

Em relação à ACE, há apenas três estudos que apresentam dados normativos 

publicados em periódicos indexados. Entretanto, seus autores forneceram normas 

somente de acordo com os anos de estudo. No primeiro, García-Caballero et al.57 em 

2006 dividiram os indivíduos controles em < 14 anos e ≥ 14 anos e encontraram 

escore médio de 86,37 (DP = 5,83) e 79,93 (DP = 7,64) pontos, respectivamente.  

No segundo estudo, Mathuranath et al.61 partiram sua amostra em ≤ 8 anos e ≥ 9 anos 

de estudo, e as pontuações médias obtidas na bateria foram 59,0 (DP = 10,5) e  

83,6 (DP = 6,7). Por fim, Mathuranath et al.78 distribuíram a amostra de sujeitos 

saudáveis em maior número de estratos (M ± DP), a saber: analfabetos (42,8 ± 9,8),  
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de 1 a 4 anos (55,9 ± 12,5), 5 a 8 anos (62,6 ± 11,4), 9 a 12 anos (77 ± 10,2) e  

> 12 anos (83,4 ± 7,2).  

Em nosso estudo normativo da ACE-R brasileira, são apresentados aqui os 

resultados de indivíduos com 60 anos ou mais. Até o momento, apenas Mioshi  

et al.48 mostraram normas etárias para a bateria revisada. Apesar de estratificarem a 

amostra em três faixas (50-59, 60-69 e 70-75 anos), o tamanho amostral foi 

relativamente reduzido (n = 63). Além disso, não distribuíram os sujeitos também 

por anos de estudo, visto que a população estudada apresentava níveis semelhantes 

nesse aspecto. 

Embora se reconheça a ausência de representatividade na amostra de população 

com idade inferior a 60 anos, bem como a baixa escolaridade, acredita-se que as 

normas aqui fornecidas são valiosas, visto que não há relato na literatura científica 

internacional de outros trabalhos de normatização com a ACE-R dessa natureza até o 

momento.  

 

 

5.2 Propriedades diagnósticas da ACE-R 

 

 

Trinta e um pacientes com diagnóstico de DA provável leve foram avaliados, e 

os resultados do desempenho foram comparados aos dados de 62 controles extraídos 

da amostra original. Os dois grupos foram devidamente emparelhados por idade e 

escolaridade. A proporção entre homens e mulheres diferiu entre os grupos. 

Entretanto, não foi observada influência considerável desse aspecto no grupo total de 
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normatização, o qual representa um número mais robusto de participantes saudáveis, 

como já descrito. 

Todas as subescalas da ACE-R, bem como a pontuação total na bateria 

discriminaram de forma muito acurada pacientes de controles. A acurácia da ACE-R 

brasileira neste estudo foi excelente, o que é refletido pelo alto valor da ASC  

(0,947 ± 0,022) na análise pelas curvas ROC. Suas subescalas também apresentaram 

propriedades discriminatórias bastante satisfatórias, principalmente as relativas à 

Atenção e Orientação (ASC ± DP = 0,919 ± 0,028), Memória (ASC ± DP = 0,938 ± 

0,024) e Fluência (ASC ± DP = 0,883 ± 0,034). Tais resultados não apresentaram 

diferença estatística significativa. Considerando que a bateria foi capaz de detectar os 

domínios cognitivos mais afetados em estágios iniciais da DA, tal fato corrobora com 

a inicial suposição de propriedade desse instrumento também para aplicação em 

população brasileira.  

A nota de corte estipulada para a bateria completa ACE-R foi de < 78 pontos, a 

qual apresentou altos graus de sensibilidade e especificidade (100% e 82,26%, 

respectivamente). Apesar de o estudo original ter englobado em um mesmo grupo 

vários tipos de demências corticais, o valor de corte determinado no presente 

trabalho ainda é distante do primeiro, em que foram propostos os valores de 88  

(sens. 94% e espec. 89%) e 82 (sens. 84% e espec. 100%).48 Por outro lado, a 

capacidade discriminatória da bateria entre controles e pacientes se assemelha em 

ambos os estudos, tendo a nota brasileira atingido 100% de sensibilidade.  

Considerando a descoberta da influência de fatores demográficos nos escores 

da ACE-R em nossa amostra de normatização, também foram exploradas essas 

interações entre os pacientes. Os resultados mostraram que o gênero influenciou os 
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escores da subescala Fluência e da Pontuação do MEEM, enquanto a idade não 

apresentou correlação com os resultados. Já a escolaridade apenas não apresentou 

associação com as subescalas Memória e Fluência. 

Esses dados diferiram daqueles encontrados em 114 indivíduos saudáveis neste 

mesmo estudo. Além de não se ter observado associação entre o gênero e os escores 

na ACE-R, a idade apresentou correlação com as subescalas Memória, Fluência e nas 

Pontuações totais da bateria e do MEEM. Nessa mesma análise, o nível educacional 

influenciou de forma generalizada o desempenho na bateria. Além disso, ainda que 

nenhum dos pacientes ou dos sujeitos controles selecionados para a amostra de 

conveniência tivesse apresentado critérios para diagnóstico de depressão na Escala 

Cornell para Depressão em Demência72, as análises estatísticas apontaram interação 

entre esta e a subescala Fluência no grupo de pacientes. 

É possível que esses achados tenham se mostrado diferentes entre os grupos em 

decorrência da combinação entre a diversidade de alterações inerentes à própria 

doença. Quanto à influência do humor na ACE-R, estudos futuros comparando o 

desempenho de pacientes com DA com e sem sintomas depressivos são 

recomendáveis. Isso permitiria avaliar possíveis influências de fatores psiquiátricos, 

particularmente em pacientes com DA, na ACE-R.  

Acredita-se que o perfil sociodemográfico de nossas amostras seja uma 

representação parcial – ainda que pertinente – da população de pacientes brasileiros 

com DA provável leve, visto que apresentaram médias com tendências superiores 

tanto em relação à idade (78,03 ± 6,74) quanto à escolaridade (9,97 ± 5,19). 

Consideram-se necessários estudos futuros com faixas etárias e educacionais mais 

baixas. 
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Por se tratar de instrumento recentemente revisado e publicado, a ACE-R ainda 

oferece número escasso de trabalhos, sendo a versão brasileira a primeira adaptada 

em outro idioma. Apesar de se mostrar tão promissora como a ACE, algumas 

modificações foram realizadas na versão revisada inglesa, especialmente a 

redistribuição de pontos entre as subescalas e a substituição de tarefas, o que impede 

de comparar diretamente os resultados com segurança. Além disso, grande parte dos 

estudos publicados até o momento agrupou diversos tipos de demências para extrair 

notas de corte únicas. Tais características metodológicas também acarretam 

obstáculos à confrontação dos achados deste trabalho com os demais.  

É importante que em próximas pesquisas brasileiras outras síndromes 

demenciais sejam consideradas, ou mesmo agrupadas como nos estudos anteriores, a 

fim de que se possa averiguar as propriedades psicométricas da ACE-R também para 

o diagnóstico de demências em geral no Brasil. 

Entre os trabalhos realizados com ambas as versões que incluíram pacientes 

com DA leve, não se encontrou discriminação das notas de corte para essa população 

em especial.  No entanto, há dois estudos realizados com a ACE-R que expuseram os 

escores brutos obtidos.  Em 2006, Mioshi et al.48, ao proporem um modelo revisado 

da bateria, encontraram pontuação total média em torno de três pontos a mais que a 

nossa. Da mesma forma, em 2007, Mioshi et al.87 também se depararam com valor 

de mediana levemente superior ao encontrado no estudo atual. Apesar de 

representarem variações discretas aos resultados encontrados, é provável que tal fato 

se deva às disparidades de fatores como idade e escolaridade ou mesmo a diferenças 

de tamanhos amostrais entre os trabalhos. 
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A razão VLOM proposta pelos autores desde a criação da primeira versão da 

ACE para a diferenciação entre DA e DFT também foi calculada, baseada na amostra 

de pacientes com DA. O valor de corte se manteve o mesmo em relação ao 

encontrado na versão inglesa da ACE-R.48 A nota de corte > 3,22 apresentou a maior 

acurácia para o diagnóstico de DA (ASC ± DP = 0,836 ± 0,049) com sensibilidade de 

67,74% , especificidade de 96,77% e VPP de 91,73%, portanto bastante eficaz como 

no estudo original. 

A capacidade discriminatória da ACE-R foi comparada a outros testes 

cognitivos breves amplamente utilizados em nosso meio para a investigação 

diagnóstica em demência. Os resultados indicaram que a subescala Memória da 

ACE-R e as etapas do Teste de Memória de Figuras que melhor discriminaram os 

grupos não mostraram diferença estatisticamente significativa. A subescala Fluência 

da ACE-R e o Teste de Fluência Verbal Semântica - Frutas revelaram poderes 

discriminatórios semelhantes. Já a BAF, mesmo apresentando acurácia diagnóstica 

satisfatória, não se mostrou tão eficaz em comparação com a ACE-R. Isso demonstra 

que a ACE-R foi capaz de agregar em um único instrumento a avaliação acurada de 

diversos domínios cognitivos tipicamente afetados na doença.  

Tanto a ACE-R como o MEEM (ACE-R) obtiveram acurácias diagnósticas 

elevadas e bastante próximas, sendo que a ACE-R revelou uma ASC levemente 

superior àquela do segundo (ASC ± DP = 0,947 ± 0,022 e 0,940 ± 0,024, 

respectivamente). Entretanto, não houve diferença significativa entre ambas as 

curvas ROC (p = 0,746). Não foi encontrado — em literatura indexada — qualquer 

trabalho que tenha realizado tal comparação e, por sua vez, incluído pacientes apenas 

com DA provável leve. No que diz respeito à ACE, Bier et al.55, Alexopoulos et al.56 
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e Stokholm et al.64 demonstraram comportamentos semelhantes, apesar de não terem 

examinado se ambas as curvas apresentavam diferenças estatísticas.  

Bak e Mioshi88 ressaltam que a avaliação cognitiva realizada pelo MEEM, de 

maneira geral, concentra-se em habilidades verbais relacionadas à memória e 

atenção, desconsiderando funções visuais-espaciais e executivas mais sofisticadas. 

Além disso, memória e linguagem são investigadas de forma superficial. Outra 

crítica levantada pelos autores se refere ao fato de o teste não possibilitar 

informações qualitativas distintas entre os domínios cognitivos, o que dificulta que 

os diferentes perfis apresentados entre doenças sejam identificados. Embora a 

administração da ACE-R demande alguns minutos a mais do que a do MEEM e suas 

acurácias diagnósticas sejam semelhantes, acredita-se que a ACE-R possa oferecer 

maiores informações sobre o status cognitivo do que o MEEM. Além disso, devido à 

alta prevalência e às diversas causas de demência em população idosa, há consenso 

cada vez maior da necessidade de investigação rotineira sobre o funcionamento 

cognitivo pelas especialidades médicas e de atenção primária.89 Nesse sentido, a 

ACE-R se mostrou uma ferramenta bastante útil de avaliação breve de alguns dos 

principais domínios cognitivos afetados nas demências corticais. Espera-se que este 

estudo venha a contribuir para essa realidade.  



60 
 

6 CONCLUSÕES 

 

 

A tradução e a adaptação da versão brasileira da ACE-R e do seu Guia de 

Instruções para uso no Brasil foram executadas com êxito. Tal fato foi endossado 

pela comprovação da aplicabilidade da bateria tanto em idosos cognitivamente 

saudáveis como em pacientes com diagnóstico de DA provável leve. A ACE-R 

brasileira foi plenamente capaz de detectar as diferenças de desempenho entre os 

grupos.  

Fatores sociodemográficos como idade e nível educacional influenciaram nos 

escores da bateria, mas o gênero dos participantes não mostrou essa mesma 

tendência. No entanto, como os grupos de controles e pacientes foram devidamente 

equiparados por anos de vida e de educação escolar, tais aspectos não interferiram 

nas análises de comparação entre eles. Assim, os dados normativos da ACE-R e de 

suas subescalas para indivíduos sadios foram baseados apenas nos primeiros aspectos 

e seus resultados representam parâmetros de normalidade em idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos e com nível de escolaridade de 4 ou mais anos.  

De modo geral, a acurácia da ACE-R se mostrou excelente neste estudo. A 

bateria revelou altas sensibilidade e especificidade quando considerada a nota de 

corte geral proposta aqui para o diagnóstico de demência leve na DA. Também 

foram determinados os valores de corte para as subescalas da bateria, os quais se 

revelaram com poder discriminatório semelhante ao total, portanto satisfatório.  

As subescalas Atenção e Orientação, Memória e Fluência foram as que mais se 

destacaram. Ainda neste trabalho, definiu-se também a nota de corte para o 
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diagnóstico de DA pela Razão VLOM e os achados também apontaram boa acurácia 

diagnóstica dessa.  

Por fim, a comparação com alguns instrumentos que possuem finalidade 

semelhante e são amplamente utilizados em nosso meio revelou que a ACE-R 

brasileira e suas subescalas avaliaram de maneira altamente eficiente as funções 

cognitivas a que se propunham. Isso indica que, em um tempo curto de 

administração, a bateria foi capaz de investigar e detectar as diversas alterações 

cognitivas características na DA, mesmo em estágios iniciais da doença.  
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7 ANEXOS 

 

 

Anexo A – Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE)  
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Anexo B –Addenbrooke’s Cognitive Examination – Revised (ACE-R; versão   

                 inglesa) 
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Anexo C – Exame Cognitivo de Addenbrooke – versão revisada (ACE-R –   

                   versão brasileira) 
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Anexo D – Guia de Instruções em Português da ACE-R   
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Anexo E – Termo de Consentimento Informado aprovado pelo Comitê de Ética  

                   em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais 
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Anexo F – Termo de Consentimento Informado aprovado pela Comissão de  

       Ética para análise de projetos de Pesquisa do HCFMUSP 
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Anexo G – Carta de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa  

                   da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 



87 
 

Anexo H – Carta de aprovação da pesquisa pela Comissão de Ética para Análise  

                   de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP 
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Anexo I – Folha de identificação do participante 
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