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1. Introdução

A queixa de dificuldades cognitivas, especialmente de memória, é frequente
entre idosos e, de fato, no envelhecimento normal, ocorre um declínio mensurável da
memória, que não acarreta declínio funcional significativo. O termo CCL foi criado por
Petersen para abranger o transtorno amnéstico do idoso sem outros problemas
cognitivos ou funcionais (Petersen et al., 1999) que talvez fosse preditivo de declínio
patológico. Um dos critérios para exclusão do diagnóstico de demência consiste na
preservação da capacidade do indivíduo desempenhar suas atividades instrumentais de
vida diária. (Petersen, et al., 2001a; Winblad et al., 2004).
Nos últimos anos, o conceito de Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) em
idosos têm sido amplamente discutido na literatura sobre envelhecimento e demência.
Refere-se a idosos que apresentam algum grau de perda cognitiva quando comparados
a pessoas normais da mesma faixa etária, mas que não preenchem critérios para
demência (Petersen et al., 2011) podendo representar, em muitos casos, um estágio de
transição entre as alterações cognitivas que fazem parte do envelhecimento normal e os
primeiros sintomas da DA (Burns et al., 2002).
A linguagem é uma função cerebral inata, sendo definida como um complexo e
dinâmico sistema de símbolos convencionais que é utilizado de vários modos para o
pensamento e a comunicação (ASHA, 1983). É um comportamento governado por
regras, descrito por pelo menos cinco parâmetros – fonológico, morfológico, sintático,
semântico e pragmático. Dessa forma, a linguagem se apoia em outras funções
cognitivas, como atenção, funções executivas e memória operacional, que dão suporte
ao processamento linguístico primário.
Segundo Stebbins et al. (2002), no envelhecimento normal ocorre um declínio
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das funções cognitivas relacionadas às habilidades verbais, visuais e temporais, em
decorrência do processo de envelhecimento fisiológico natural dos lobos frontais. A
linguagem também sofre modificações com o envelhecimento, sendo as principais a
dificuldade em achar palavras específicas durante a conversação (“word finding”),
dificuldade em lembrar de nomes próprios, e o fenômeno de “ponta de língua”, que
representam dificuldades na recuperação de itens lexicais (Mansur, 2004).
Levando-se em conta que o CCL pode representar um estágio transicional entre
o envelhecimento saudável e a DA, o estudo das alterações de linguagem no CCL
procura estabelecer comparações com os déficits descritos em ambos, com o intuito de
detectar prejuízos que possam auxiliar na detecção precoce de indivíduos com declínio
cognitivo que apresentem maior risco de conversão para demência.
Tarefas de fluência verbal (FV) em categorias semânticas e fonêmicas permitem
a avaliação da integridade do sistema semântico de uma forma rápida e simples, daí o
seu uso difundido em diversas baterias de avaliação do estado cognitivo.
No Brasil existem, até o momento, quatro estudos publicados enfocando o
desempenho de sujeitos com CCL em tarefas de FV (Quadro 2). Em um destes estudos
(Radanovic et al., 2009), desenvolvido em nosso grupo de trabalho, observamos que a
FV na categoria frutas mostrou acurácia levemente superior na discriminação entre
idosos normais e com CCL quando comparada à fluência de animais. Desta forma,
surgiu o interesse em avaliar o desempenho de idosos com CCL em tarefas de FV em
diferentes categorias semânticas e fonêmicas, a fim de verificar se alguma delas permite
melhor discriminação entre estes e idosos cognitivamente saudáveis, o que motivou a
realização do presente estudo.
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1.1 - Revisão de Literatura

CCL
Pacientes com diagnóstico de CCL apresentam risco aumentado para
desenvolver demência, particularmente DA, com uma taxa de conversão anual que varia
de 5 a 40% ao ano (Brusscoli e Lovestone, 2004). De acordo com Petersen, a taxa de
conversão de CCL para doença de Alzheimer situa-se em torno de 10 a 15% ao ano,
contrastando com a de indivíduos sem CCL, que varia de 1 a 2% ao ano (Petersen et al.,
2005).
Ainda, segundo Petersen et al. (2013), os critérios estabelecidos para o
diagnóstico de CCL são:
1) Queixa cognitiva, geralmente memória, de preferência confirmada por um
informante;
2) Comprometimento cognitivo de um ou mais, dos quatro domínios cognitivos da
bateria de testes neuropsicológicos - memória; atenção / função executiva; linguagem e
habilidades visoespaciais;
3) Atividades de vida diária preservadas;
4) Ausência de demência.
Petersen et al. (2013) propuseram que o CCL pode ser subdividido em: 1) CCL
amnéstico - com comprometimento de memória; 2) CCL não amnéstico - sem
comprometimento da memória; além disso, pode ser classificado em único domínio
(apenas uma função cognitiva é afetada) e múltiplos domínios (mais de uma função
cognitiva é afetada). Desta forma, existe a possibilidade de o indivíduo ser categorizado
em uma de quatro formas clínicas, como demonstrado na Figura 1.
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Figura 1: CCL e suas classificações.

Segundo Artero et al. (2006), esta subdivisão aumenta o poder preditivo do
acompanhamento do curso do CCL em estudos longitudinais. Além disso, idosos com
CCL amnéstico apresentam mais chances de conversão para a DA comparados a idosos
com CCL não amnéstico (Fischer et al., 2007).
Além disso, o CCL pode estar relacionado a uma heterogeneidade de condições
clínicas (Petersen et al., 2005), como o doença de Alzheimer, doença cerebrovascular,
demência frontotemporal, doenças cardiovasculares, traumatismo craniano, transtornos
metabólicos, e depressão, entre outros. Alguns estudos mostram certa correlação entre o
subtipos de CCL, suas possíveis etiologias e o tipo de evolução. Por exemplo, o CCL
amnéstico único domínio, o mais estudado na literatura, tem uma presumível etiologia
degenerativa, e os pacientes tenderiam a progredir para DA. O CCL amnéstico
múltiplos domínios evolui com maior probabilidade para DA ou demência vascular
(DV); o CCL não-amnéstico domínio único tem maior chance de representar o estado
prodrômico da demência frontotemporal (DFT), e o CCL não-amnéstico múltiplos
domínios parece evoluir mais frequentemente para demência com corpos de Lewy
(DCL) ou DV (Petersen et al., 2005).
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Recentemente, realizou-se, um novo consenso para critérios diagnósticos para
CCL publicado em 2011 pelo National Institute on Aging-Alzheimer's Association
guidelines, onde foram estabelecidos os critérios para a fase pré-demencial sintomática
da DA, e neste consenso foi proposto o termo “CCL devido à DA” (Albert et al., 2011).
Os critérios são expostos no Quadro 1.

Quadro 1: Critérios diagnósticos para CCL-DA (Albert et al., 2011)
1) Preocupação com mudanças na cognição relatadas pelo paciente em
comparação aos últimos anos, se possível corroboradas por um informante ou por um
médico especializado que conheça bem o paciente;
2) Evidência de desempenho rebaixado em um ou mais domínios cognitivos
além do que seria esperado, para a idade e escolaridade;
3) As mudanças podem ocorrer em uma variedade de funções cognitivas,
incluindo memória, função executiva, atenção, linguagem e visoconstrução, e
personalidade;
4) Preservação da independência nas habilidades funcionais: idosos com CCL
podem mostrar dificuldades leves no desempenho de tarefas funcionais complexas
(como pagar contas), mostrando-se mais lentificados, e cometendo mais erros, mas as
atividades de vida diária de forma global devem estar preservadas;
5) As alterações cognitivas devem ser suficientemente leves para não trazer
prejuízos significativos no funcionamento social e ocupacional;
6) Deve-se observar se o declínio não é derivado de causas primárias conhecidas
como: depressão, doenças vasculares, traumas;
7) Genética: mutações na proteína precursora do amilóide, presenilina 1 e 2
aumentam as chances do CCL ser devido a DA;
8) O alelo 4 da apolipoproteína E também recebe maior atenção e, quando
presente auxilia na confirmação da hipótese diagnóstica;
9) Biomarcadores: os marcadores de deposição do beta-amilóide no líquido
cefalorraquidiano (LCR), tomografia por emissão de pósitrons (PET), tomografia por
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emissão de fóton único (SPECT), marcadores de TAU total e TAU fosforilada são
alguns dos exemplos de biomarcadores que devem ser levados em consideração para
auxiliar neste diagnóstico.
Alterações de linguagem no CCL
Linguagem é a habilidade de codificar idéias.

É composta pela palavra

(associação som-significado – interface léxico-semântica) e pela gramática (sistema de
regras que compreende a fonologia, morfologia e sintaxe). O uso da linguagem depende
de conhecimentos múltiplos, incluindo sistemas de informação linguística e sistemas de
informação conceptual e perceptual não linguísticas. Alterações de linguagem estão
entre os sintomas frequentes em casos de declínio cognitivo.
No caso das demências, a linguagem é particularmente afetada na DA
(especialmente na sua forma pré-senil) e afasia progressiva primária (APP).
Na DA, é bem estabelecido que desde a fase leve ocorrem alterações no eixo
léxico-semântico, que se reflete em empobrecimento do vocabulário, anomia (na fala
espontânea e em tarefas de nomeação por confrontação visual), parafasias semânticas,
perseverações, disfluência, jargão e circunlocuções (há o esquecimento da intenção
linguística, ocasionando inúmeras perífrases). Na fase moderada da doença, a
desintegração semântica leva a dificuldades de compreensão oral e “esvaziamento do
discurso” , que progridem até o estágio de déficit de compreensão para palavras isoladas
e produção verbal caracterizada por um grande número de parafasias semânticas e
fonêmicas. Aspectos relacionados à sintaxe e fonologia começam a sofrer prejuízo na
fase moderada da doença (Mansur, 2011).
Na APP – descrita por Mesulam em 1982 - ocorre a dificuldade de encontrar as
palavras ou nomes de pessoas e lugares. Com o tempo as dificuldades vão se tornando
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mais acentuadas e, comprometem outras habilidades como a compreensão da
linguagem, a capacidade de formar frases corretamente, a articulação, prosódia, a leitura
e a escrita. Em fases avançadas, os pacientes podem apresentar mutismo. Com o avanço
da doença, outras habilidades mentais que estavam preservadas nos primeiros anos
tornam-se comprometidas, no entanto, o comprometimento da linguagem permanece
como o sintoma mais grave (Mesulam, 1982; 2003)
Na prática clínica, observamos que pacientes com CCL apresentam muito
frequentemente queixas relacionadas a “word finding” (dificuldade de achar palavras
durante a conversação), fenômeno de “ponta de língua”, e dificuldades de nomeação,
especialmente para nomes próprios. Estas queixas são muitas vezes confundidas pelo
paciente ou interpretadas pelos familiares e profissionais de saúde como “perda de
memória”.
Apesar da relevância do tema, pouco é conhecido sobre as alterações de
linguagem no CCL. Uma pesquisa na base de dados PuBMed através dos termos “MCI”
e “language” em todos os campos, retornou apenas 12 artigos cujo desfecho primário
refere-se a tarefas específicas de linguagem. Destes, quatro enfocam tarefas de FV. A
mesma pesquisa, usando-se os termos “MCI”, “verbal fluency” e “fluency” em todos os
campos, retornou apenas 21 artigos, sendo quatro destes estudos realizados no Brasil.
Os estudos mostram que pacientes com CCL apresentam prejuízo no
aprendizado de nomes (Gronholm-Nyman et al., 2010), em tarefas que envolvem o eixo
léxico-semântico como definição de palavras, contextualização, inibição semântica
(Thomas-Anterion et al., 2010; Belanger e Belleville, 2009; Olichney, 2008), em tarefas
de nomeação (Arnold et al., 2008; Woodard et al., 2009), decisão lexical e pré-ativação
(Duong et al., 2006). Um estudo verificou diminuição de ativação em córtex temporal
posterior em tarefa de leitura de palavras (Vandenbulcke et al., 2007).
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CCL e Tarefas de FV
A linguagem pode ser avaliada através de diversas tarefas linguísticas,
englobando provas de compreensão e de produção. Entre as provas de produção,
destacam-se as tarefas de FV, que fornecem informações acerca da capacidade de
armazenamento do sistema de memória semântica, da habilidade de recuperar a
informação guardada na memória e do processamento das funções executivas,
especialmente, da capacidade de organizar o pensamento e as estratégias utilizadas para
a busca de palavras (Chiappetta et al., 2008).
Assim, na avaliação das funções executivas, isto é, as habilidades cognitivas
envolvidas

no

planejamento,

iniciação,

seguimento

e

monitoramento

de

comportamentos complexos dirigidos a um fim, frequentemente se utilizam tarefas de
FV, que avaliam a produção espontânea do maior número possível de itens de
determinada categoria semântica (animais, frutas, vegetais, itens de supermercado) ou
fonêmica (palavras iniciadas por determinada letra) durante um espaço estabelecido de
tempo (usualmente um minuto) (Controlled Oral Word Association Test, COWAT,
Benton e Hamsher, 1989 apud Lezak, Howieson, Loring, 2004). O teste se correlaciona
com nomeação, solução de problemas, sequenciação, perseveração e vários aspectos da
memória operacional, da capacidade de organização e de auto-regulação.
Os testes de FV encontram-se inseridos em grande parte das avaliações
neuropsicológicas breves ou mais extensas, como a Bateria Breve de Rastreio Cognitivo
(BBRC-Edu) (Nitrini et al., 1994), CAMCOG (Roth et al., 1986), Bateria Arizona para
Desordens da Comunicação em Demência (ABCD) (Bayles e Tomoeda, 1994),
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Nasredddine et al., 2005), ADAS – Cog
(Alzheimer Disease Assessment Scale Cognitive) (Weyer et al., 1997), Addenbrooke’s
Cognitive Examination Revised Version (ACE-R) ( Mioshi et al., 2006) entre outras.
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Provas de FV são de fácil aplicação, breves, não necessitam de treinamento extenso ou
material específico para sua realização (pode-se usar apenas lápis, papel e relógio que
permita marcar um minuto), podendo ser aplicadas por profissionais das várias áreas
que avaliam e reabilitam pacientes com transtornos cognitivos.
Estudos realizados com neuroimagem funcional têm demonstrado que um bom
desempenho nas tarefas de FV semântica e fonêmica depende, respectivamente, mais do
lobo temporal e do frontal. A FV semântica exige maior ativação das regiões do lobo
temporal e depende do acesso e da integridade da memória semântica, sendo esta um
componente da memória de longo prazo que contém a representação permanente do
nosso conhecimento sobre objetos, fatos e conceitos, bem como palavras e seus
significados. Na prova de FV fonêmica, há maior ativação do lobo frontal, o processo
de procura é menos automático e exige a criação de estratégias não habituais, baseadas
primariamente nas representações lexicais. As diferenças de ativação são atribuídas às
diversas estratégias usadas durante estas tarefas (Perani et al., 1999; Birn et al., 2010).
A FV aparece alterada em vários processos patológicos, tais como as demências
degenerativas (DA, DFT), nas lesões frontais esquerdas ou bilaterais e nas enfermidades
psiquiátricas como a esquizofrenia e a depressão (Chiappetta et al., 2008).
Pesquisa realizada por Artero et al. (2003), mostra que adultos normais que,
eventualmente, podem desenvolver DA, apresentam um declínio nos testes de FV
semântica cerca de três a cinco antes do diagnóstico. E, pacientes com CCL também
apresentam declínio em FV semântica.
Os estudos demonstram que o desempenho dos sujeitos com CCL amnéstico nas
tarefas de fluência verbal assemelham-se aos sujeitos com DA. O uso de múltiplas
categorias semânticas pode aumentar a precisão da avaliação da fase pré-clínica da
demência (Brandt e Manning, 2009; Nutter-Upham, 2008).
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A prova de fluência na categoria verbos é também sensível para detectar
precocemente a presença de alterações cognitivas em indivíduos com CCL (Steiner e
Mansur, 2013). Esta prova é utilizada para diferenciar DA de outras demências onde
existe predomínio de alterações fronto-estriatais (DCL, doença de Parkinson com
demência e doença de Huntington) (Azambuja et al., 2007, McDowd et al., 2011,
Delbeuck et al., 2013). Encontramos na literatura apenas quatro estudos utilizando a
fluência de verbos em CCL (Östberg et al., 2005; Östberg et al., 2007, Nutter-Upham et
al. 2008, Clark et al., 2014).
Dessa forma, tendo em vista que até o momento, em nosso levantamento na
base de dados PuBMed: a) foram publicados na literatura mundial 23 estudos enfocando
especificamente o desempenho de indivíduos com CCL em tarefas de FV (i.e., aqueles
em que o desempenho na prova de FV constituiu o desfecho primário do estudo); b)
destes, apenas quatro são brasileiros; c) há apenas um estudo brasileiro (ainda não
publicado) avaliando a fluência fonêmica e de verbos em CCL, justifica-se o interesse
por este tema (Quadros 2 e 3).
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Quadro 2 – Estudos brasileiros sobre FV em CCL
Estudos (N)
Balthazar et al., 2007

Idade

Escolaridade

Animais

69,4 ± 7,2

6,7 ± 3,5

19,4±3,3

CCLa(15)

66,2 ± 10,2

5,9 ± 4,1

13,8 ± 3,8

DA(15)
(74)

75,6 ± 7,6

4,8 ± 4,7

10,2 ± 3,4

76,7 ± 5

1,8 ± 2,7

12,9±3,5

10,3±2,1

CCL(17)

76,9 ± 6,6

0,4 ± 0,8

10,2±3

7,6±1,8

DA(24)

79,3 ± 5,4

1,7 ± 3,3

7±2,6

5,8±2,5

NC:

NC:

C x DA–10

C x DA–8

C x CCL–11

C x CCL–8

CCL x DA-6

CCL x DA-5

C(15)

Radanovic et al., 2007

C(33)

Radanovic et al., 2009

Bertola et al., 2014

Frutas

(45)

(178)
C(70)

72,4 ± 4,3

11,6 ± 5,6

19±4,4

14,7±3,3

CCL(70)

72,3 ± 5,5

10,1 ± 4,8

15,9±5

12,3±3,1

DA(38)

74,4 ± 4,2

10.8 ± 7

11,8±4,3

5±3

NC:

NC:

C x CCL–16

C x CCL–13

C x DA–13

C x DA– 2

CCL x DA-12

CCL x DA-10

(100)

Mediana

Mediana

Mediana

C(25)

76

4

14

CCLa(25)

75

4

11

CCLmd(25)

79

3

11

DA(25)
78
4
9
Nota: C- controles; Cq- controles queixosos; CCL- comprometimento cognitivo leve; a
- não-amnéstico; DA- Doença de Alzheimer; NC – nota de corte

amnéstico; na
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Quadro 3 – Estudos estrangeiros sobre FV em CCL que apresentam escores brutos por
categoria e grupo
Estudos (N)
Cooper et al.,

Idade

Escolaridade

Animais

C( 23)

67,7 ± 6,6

14,4 ± 2,6

20,9±6,1

CCLa (23)

69,0 ± 6,2

13,8±2,7

15±5,4

DA(23)
Adlam et al.,

69,0 ± 6,2

14,4±2,0

12,1±3,8

C(10)

62

12

41,6 ± 12,4

CCL(10)

69

12

42,8 ± 13

DA(11)
Cunje et al.,2007

69

10

26,7 ± 13,9

2004

2006

Frutas

FAS-COWA

Outros

(69)

(31)

Cidades

(146)

18,3 ± 23,1
C(46)

73,2 ± 78,3

12,6 (11,6 ± 13,6)

16,9 ± 20,1

11,3 ± 16,1

CCL(45)

74,0 ± 78,3

11,7 (10,6 ± 12,8)

10,2 ± 13,5

5,7 ± 8,4

DA(55)

75,7 ± 81,2

10,1 (9,2 ± 11,0)

6,4 ± 8,3

Nomes
próprios
19,6 ± 24,4
12,3 ± 17,3
9,5 ± 12,8

Muangpaisan et
al., 2007 (107)

letra Koh/Soh

C(30)

63,7 ± 7,3

6,7 ± 3,2

17,3 ± 6,4

15,8 ± 3,7

9,7 ± 6/10±5,8

CCL(77)

66,3 ± 7,9

6,1 ± 3,3

14,6 ± 5

13,1 ± 4,1

6,1±4,4/6,4±4,2

NC: 14

NC: 15

NC: 9 / 7

Nutter–Upham et
al., 2008 (107)

verbos
20,9 ± 4,2

C(33)

71,0 ± 5,5

17,2 ± 2,4

44,5 ± 10,4

19 ± 4,6

Cq(37)

73,3 ± 5,9

16,4 ± 2,9

44,1 ± 10,0

17,8 ± 4,6

CCL(37)

71,7 ± 6,6

16,2 ± 2,8

37,5 ± 10,7

itens de
supermercado
19,9 ± 0,3
19,6 ± 0,9

Nota: C- controles; Cq- controles queixosos; CCL- comprometimento cognitivo leve; a
- não-amnéstico; DA- Doença de Alzheimer; NC – nota de corte

19,3 ± 1,4
amnéstico; na

(continua)
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Quadro 3 – Estudos estrangeiros sobre FV em CCL que apresentam escores brutos por
categoria e grupo
Estudos (N)
Brandt et al.,
2009

Idade

Escolaridade

(143)
C(40)

74,5 ± 5,7

15,6 ± 2,6

CCLa(25)

74,7 ± 5,3

15,7 ± 2,5

CCLamd(27)

78,0 ± 6,9

15,7 ± 2,6

CCLna(22)

77,3 ± 6,7

15,4 ± 2,2

DA(29)
Clark et al., 2009

76,3 ± 5,7

15,3 ± 3,3

Animais

Frutas

FAS-COWA

Efeito de grupo

Efeito de grupo

C > CCL > DA

C > CCL > DA

Outros

Itens de

(239)

supermercado

C(96)

74,4 ±8,5

14,1 ± 2,9

19,7 ± 4,8

40,6 ± 13,2

25,1±6,4

CCL (21)

80,5 ± 7,4

14,1 ± 2,9

15,4 ± 4,6

37,1 ± 9,5

20,2±6

DA (122)
Kawano et al.,

75,5 ± 7,0

13,2 ± 3,3

7,9 ± 4,2

19,8 ± 12,1

10,1 ± 5,2

2010

(468)

letra [ka]

CCLa(123)

69,9 ± 4,1

8,7 ± 0,4

13,1 ± 4,3

7,9 ± 4,2

DA(345)

69,0 ± 5,0

13,2 ± 2,2

14,5 ± 4,3

9,5 ± 4,2

70,0 ± 4,5

8,6 ± 0,7

11,2 ± 3,8

6,6 ± 3,6

69,6 ± 5,6

12,7 ± 2,0

12,1 ± 4,1

7,0 ± 3,6

C(45)

73,7 ± 6,7

15,0 ± 2,5

19,6 ± 3,8

CCL(97)

76,8 ± 7,2

14,5 ± 2,6

16,2 ± 4,1

DA(248)

80,2 ± 7,2

12,9 ± 3,1

10,2 ± 4,2

74,8 ± 5,7

14,2 ± 2,2

Hall et al., 2011
(488)

Malek-Ahmadi
et al., 2011 (66)

41,7±10,5

C(33)

28 ± 9,9

CCLa(33)
Elgamal et al.,
2011

(38)

67,8 ± 4,4

16,5 ± 4,2

21,4 ± 5,6

21,4 ± 5,6

Delgado Derio et
al.,2012

(214)

Letra P

C(118)

70 ± 7

12 ± 4

14 ± 5

CCL(47)

75 ± 7

9±5

11 ± 5

DA(49)
73 ± 7
12 ± 4
8±4
Nota: C- controles; Cq- controles queixosos; CCL- comprometimento cognitivo leve; a
amnéstico; na
- não-amnéstico; DA- Doença de Alzheimer; NC – nota de corte

(continua)
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Quadro 3 – Estudos estrangeiros sobre FV em CCL que apresentam escores brutos por
categoria e grupo
Estudos (N)
Eppig et al.,

Idade

Escolaridade

Animais

C(24)

75,6 ± 9,4

13,7 ± 2,6

13,1

45,3 ± 14,2

CCLd(18)

68,9 ± 10,0

12,78 ± 2,6

14,8

26 ± 10,1

CCLa(15)

69,7 ± 9,0

13,9 ± 2,6

11,9

42,1 ± 12,8

CCLmd(62)

72,8 ± 9,2

13,5 ± 2,4

C(90)

71,4 ± 9,3

15,6 ± 2,9

21,3 ± 5,4

38,1 ± 12,5

CCLa(25)

72,7 ± 10,4

16,4 ± 2,8

19,3 ± 5,7

36,1 ± 9,5

CCLamd(49)

72,0 ± 8,7

15,0 ± 2,9

17,2 ± 5,2

32,6 ± 13,3

71 ± 1,4

15,5 ± 2,9

19 ± 4,4

30,8 ± 11,6

NC

NC

2012

Frutas

FAS-COWA

Outros

(119)

27,7 ± 11,6

Weakley et al.,
2013 (180)

CCLna(16)
Teng et al., 2013
(399)
C(111)

70,3 ± 8,0

17,0 ± 2,3

23

49

CCLa(138)

73,8 ± 8,2

15,6 ± 2,7

16

38

CCLna(72)

72,3 ± 8,5

16,4 ± 2,7

18

40

DA(78)
Zhao et al., 2013

76,3 ± 7,9

15,2 ± 2,8

11

29

C(374)

66,2 ± 7,1

12,7 ± 2,7

CCL(92)

67,5 ± 6,2

12,4 ± 2,9

DA(65)
López – Higes et

72,2 ± 9,5

12,6 ± 2,4

idosos

primário a médio

(672)

al., 2014

(65)
C(43)

CCLa(22)
Clark et al., 2014

13,8
10,2

(58)

Frutas e

C (25)

70,1 (6,9)

16,2 (2,5)

17,5 (5,1)

36,1 (12,2)

Vegetais

CCL (23)

70,7 (7,4)

14,8 (2,7)

14,4 (4,5)

29,0 (11,4)

16,0 (4,8)

DA (10)

74,7 (7,8)

14,8 (2,7)

10,8 (3,4)

27,3 (14,6)

13,0 (3,7)
7,8 (4,7)

Criaturas

F

Verbos

marinhas

12,8 (4,4)

15,9 (3,6)

11,9 (3,7)

10,0 (4,5)

10,3 (5,2)

9,0 (3,1)

9,7 (4,5)

9,3 (5,0)

5,6 (2,7)

Veículos
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A

12,4 (2,9)

9,7 (4,3)

9,0 (4,0)

8,1 (3,9)

9,4 (4,8)

6,9 (5,4)

Barcos
9,1 (2,7)

S

6,7 (3,0)

13,5 (4,7)

4,2 (2,8)

11,0 (4,6)

Ferramentas

10,7 (5,6)

12,6 (2,7)
9,7 (4,0)
8,0 (4,7)
Substantivos
81,5 (9,7)
61,8 (17,2)

45,8 (18,5)
Nota: C- controles; Cq- controles queixosos; CCL- comprometimento cognitivo leve; a - amnéstico; amd
– amnéstico múltiplos domínios; na - não-amnéstico; DA- Doença de Alzheimer; NC – nota de corte
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2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral
Comparar o padrão de desempenho de pacientes com CCL em provas de FV
semântica (frutas, animais, meios de transporte), FAS-COWA (fluência fonêmica) e
fluência de verbos com o de um grupo de idosos cognitivamente saudáveis.

2.2. Objetivos Específicos
(1) Determinar qual categoria de FV dentre as estudadas permite a melhor
discriminação entre controles e CCL;
(2) Determinar as notas de corte que discriminam controles de CCL nas
categorias de FV estudadas;
(3) Comparar o desempenho de controles e CCL nas provas de FV em função de
intervalos de tempo (15, 30, 45 e 60 seg).
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3. Casuística e Método
3.1. Casuística
Foram incluídos 67 indivíduos de ambos os sexos, com idade mínima de
sessenta e três (63) anos e escolaridade mínima de oito anos (8). Trinta e sete (37)
sujeitos pertenciam ao grupo controle e trinta (30) sujeitos ao grupo CCL.
Os indivíduos avaliados fazem parte de um estudo sobre Alterações Cognitivas
no Envelhecimento em andamento desde 2002 no ambulatório de Psicogeriatria do
Laboratório de Investigações Médicas – 27 (LIM-27) do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ( IPQ –
HCFMUSP) e, foram submetidos a protocolo de avaliação clínico e neuropsicológico
padronizado e publicado pela equipe (Nunes et al, 2008).

3.2. Diagnóstico
As avaliações clínicas do protocolo compreendem: versão brasileira da
Entrevista Estruturada Para Diagnóstico de Transtornos Mentais em Idosos de
Cambridge (CAMDEX) (Roth et al., 1986a; Roth et al., 1986b; Bottino et al., 1999), o
qual provê escores para o Teste Cognitivo de Cambridge (CAMCOG), Mini Exame do
Estado Mental (MEEM) (Folstein et al., 1975) Teste do Desenho do Relógio (TDR)
(Sunderland et al.,1989).
Os diagnósticos foram estabelecidos por meio de reunião com equipe
multidisciplinar composta por psiquiatras, neurologistas, geriatras, neuropsicológos,
terapeutas ocupacionais.
Para investigar a existência de déficits cognitivos devido a causas vasculares ou
por sintomatologia depressiva, foram empregados o Escore Isquêmico de Hachinski
(Hachinski et al.,1975) e a Escala de Depressão de Hamilton (HDRS-D; Hamilton,

18

1960), respectivamente, tendo sido utilizada para ambos a nota de corte de 7.
As avaliações neuropsicológicas são compostas pelo Teste Comportamental de
Memória de Rivermead (Wilson et al., 1985; Oliveira & Schmidt, 1999; Yassuda et al.,
2006), Fuld Object- Memory Evaluation (FOME; Fuld, 1980; Diniz, et al., 2007), Teste
de Trilhas A e B (Army Individual Test Battery, 1944), Teste Breve de Performance
Cognitiva (Short Cognitive Test - SKT; Erzigkeit, 1991; Flaks et al., 2006) e o subtestes
Vocabulário e Cubos da Escala Wechsler revisada para adultos (WAIS-R) (Wechsler,
1981).
Evidências de declínio funcional foram investigadas por meio do Questionnaire
of Cognitive Disorders of the Elderly (IQCODE) (Jorm e Jacomb, 1989). Exames
laboratoriais também foram realizados para descartar causas reversíveis do
comprometimento cognitivo incluindo: dosagem sanguínea de hormônios tireoidianos,
hemograma completo, dosagem sanguínea de ácido fólico e vitamina B12, perfil
lipídico do sangue, reação sorológica para sífilis e estudos de neuroimagem.
A pesquisadora executante deste estudo não teve contato com os participantes,
previamente à sua convocação para a realização das provas de fluência verbal, e
participou da realização do diagnóstico executado pelos demais membros da equipe
multidisciplinar.

3.3. Critérios de inclusão para todos os Grupos:

- Termo de Consentimento Aprovado pelo Comitê de Ética assinado pelo participante ou
seu representante legal, quando apropriado (ANEXO I);
- Idade igual ou superior a 60 anos;
- Fluência no Português Brasileiro, definida como ser falante nativo da língua ou usá-la

19

diariamente em conversação por mais de 15 anos ininterruptos;
- Apresentar oito anos ou mais de escolaridade;
- Ter boa acuidade visual para a leitura podendo usar lentes corretivas;
- Ter acuidade auditiva funcional.

3.4. Critérios de inclusão específicos para os Grupos 1 e 2:

Grupo 1 – Controle
- não preencher os critérios para diagnóstico de transtorno neurocognitivo menor ou
maior de acordo com o DSM-V (APA, 2013);
- preencher os critérios da Mayo Older American Normative Studies (MOANS) de
classificação como normal para indivíduos de 55 anos ou mais (Smith et al., 2003)
(ANEXO II);
Grupo 2 – CCL
- CCL definido de acordo com os critérios de Petersen (2001) e como estágio CDR 0,5
na escala Clinical Dementia Rating (CDR) (Hughes et al., 1982). Foram inseridos
pacientes com CCL amnéstico e não amnéstico, único e múltiplos domínios.

3.5. Critérios de exclusão para todos os grupos:

- Antecedentes ou evidência de outras doenças neurológicas e/ou psiquiátricas que
possam interferir nas habilidades cognitivas (incluindo depressão);
- Doenças sistêmicas descompensadas;
- Uso de medicações com efeito em SNC em doses que possam interferir no
desempenho cognitivo, ou que tivessem sido introduzidas ou cujas dosagens tivessem
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sido modificadas nas ultimas duas semanas.
- Antecedentes de déficit de linguagem devido a lesão cerebral (secundária a acidente
vascular cerebral, traumatismo cranioencefálico, tumores ou outras doenças
neurológicas) - Antecedentes de dificuldades de aprendizagem (dislexia, disgrafia ou
ocorrências sucessivas de repetência escolar).

3.6. Método

Todos os indivíduos que participaram da pesquisa foram informados sobre os
objetivos e procedimentos do estudo e assinaram o Termo de Consentimento. A seguir,
foram preenchidos os dados da ficha de identificação (ANEXOS IV e V), verificando-se
os critérios de inclusão para o estudo.

A avaliação de dominância manual foi

realizada através do teste de Edinburgh (Oldfield, 1971) (ANEXO III).
Foi aplicado o teste de FV nas categorias semânticas: animais, frutas, meios de
transporte; o teste de FV fonêmica (FAS-COWA) e o teste de fluência de verbos.
Para o teste de FV semântica foi solicitado aos indivíduos que dissessem o maior
número possível de itens na categoria solicitada em um minuto. A pontuação foi dada
pelo número de itens gerados, não sendo aceitas derivações de gênero, número e
tamanho (por exemplo: gato, gata, gatinho). Para o teste de FV fonêmica, solicitou-se
aos pacientes que dissessem o maior número de palavras possíveis começando com as
letras F, A, S, em um minuto para cada letra. A pontuação foi dada pela soma de todas as
palavras recordadas nas três letras, não sendo aceitos neologismos ou palavras que não
constam no dicionário da Língua Portuguesa, nomes próprios e diferentes tempos de um
mesmo verbo. (Spreen & Strauss, 1998). Para o teste de fluência de verbos solicitou-se
aos indivíduos que dissessem o maior número de verbos no infinitivo que conseguissem
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se lembrar em um minuto. A pontuação foi dada pelo número de verbos gerados
corretamente, não sendo aceitas formas que não fossem o infinitivo.
As aplicações dos testes foram registradas através do Programa Garage Band.
Os arquivos gravados foram salvos automaticamente no computador em formato WAV
e, transcritos posteriormente. A divisão do tempo em quatro quartis de quinze segundos
foi realizada com o tempo que é apresentado pelo programa, isto é, para cada paciente, a
cada 15 segundos, a gravação foi pausada e o número de palavras foi registrado para ser
tabulado, posteriormente.
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4. Análise Estatística

Foi realizada a análise descritiva das variáveis de interesse em termos de médias,
desvio-padrão, valores mínimos e máximos. A comparação do desempenho entre os
grupos nas provas de fluência verbal, foi realizada através do teste t de Student, para
amostras independentes, tendo em vista que os dados respeitavam a distribuição
gaussiana. A comparação da frequência de distribuição para variáveis categóricas (sexo
e dominância manual) foi realizada através do teste de Qui-quadrado de Pearson. Os
grupos foram comparados quanto ao desempenho total (escores brutos nas provas de
FV), escores fracionados (distribuição das respostas em intervalos de 15 segundos) e
escores cumulativos (distribuição das respostas em intervalos de tempo cumulativos: 15,
30, 45 e 60 seg). Foi analisada a associação entre escolaridade e desempenho nas
diversas tarefas de FV através do teste de correlação de Pearson. Foram determinadas as
notas de corte para que melhor diferenciem os dois grupos através da análise da curva
ROC (receiver operator characteristics), com as respectivas sensibilidades e
especificidades. As AUC foram comparadas através do método de DeLong, a fim de
determinar se alguma categoria de FV apresentava maior acurácia na discriminação
entre os grupos. Realizamos também análise de regressão logística através Forward LR,
a fim de verificar qual associação de categorias de FV permitiria a melhor acurácia
diagnóstica entre os dois grupos. O nível de significância adotado para todas as análises
foi de 5%. Foi utilizado o programa SPSS versão 20.0 para Windows.
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5. Resultados

Em relação às variáveis demográficas, observa-se que os dois grupos encontramse equiparados quanto à idade, escolaridade e distribuição por sexo (Tabela 1).

Tabela 1: Dados demográficos dos participantes
Variável
Idade (anos)
Escolaridade (anos)
Sexo

F
M
Dominância manual

D
E

Controles (37)
M (DP)
min-máx
72,5 (4,5)
65-83
13,5 (3,4)
8-20
26
11
37
0

CCL (30)
M (DP)
Mín-máx
74,5 (5,4)
63-86
12 (3,1)
8-17
22
08
30
3

valor de p
0,109
0,065
0,077
0,190

Nota: M – Média; DP = Desvio Padrão; CCL = comprometimento cognitivo leve; F = feminino; M =
masculino; D = direita; E = esquerda

Observa-se na Tabela 2 que em todas as categorias de FV houve diferença
estatisticamente significante entre os dois grupos, sendo que o grupo CCL apresentou
pior desempenho em relação ao grupo controle.

Tabela 2 – Comparação entre o desempenho dos grupos Controle e CCL nas provas de FV
Categoria
Animais

Controles (37)
M (DP)
mín-máx
18,4 (5,9)

CCL (30)
M (DP)
mín-máx
12,5 (4,1)

Frutas

9-35
14,8 (3,2)

5-20
11,9 (2,9)

8-22

6-16

valor de p
<0,0001
<0,0001

Nota: M = média; DP = desvio-padrão; CCL = comprometimento cognitivo leve; F = feminino; M =
masculino; D = direita; E = esquerda

(continua)
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Tabela 2 – Comparação entre o desempenho dos grupos Controle e CCL nas provas de FV
Categoria

Controles (37)
M (DP)
mín-máx

CCL (30)
M (DP)
mín-máx

valor de p

Meios de transporte

11,9 (2,9)

10,6 (2,6)

0,002

7-21

2-16

16,5 (5,5)

12,5 (6,6)

6-28

2-33

40,0 (11,9)

29,9 (11)

15-64

10-53

13,6 (3,9)

10,1 (3,9)

3-22

2-17

13,3 (9,8)

9,8 (39)

5-22

3-17

8,8 (2,9)

6,3 (3,2)

5-23

2-22

Verbos

FAS- COWA

F

A

S

0,012

0,001

<0,0001

0,001

0,001

Nota: M = média; DP = desvio-padrão; CCL = comprometimento cognitivo leve; F = feminino; M =
masculino; D = direita; E = esquerda

Com relação as categorias de FV estudadas, encontramos diferença
estatisticamente significante entre os dois grupos em todos os intervalos cumulativos
considerados, com exceção dos intervalos 0-15 s. para frutas, meios de transporte e
verbos. Os pacientes do grupo CCL apresentaram desempenho inferior ao dos controles
de forma consistente durante todo o período de cronometragem das provas (Tabela 3).
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Tabela 3 – Desempenho dos grupos controle e CCL nas provas de FV, considerando a
distribuição das respostas em intervalos de tempo cumulativos de 15 segundos.
Categoria / Tempo (s)
Animais

Frutas

Meios de transporte

Verbos

FAS

A

F

CCL (30)
M (DP)
mín-máx
6,7 (2,3)

valor de p

0-15

Controles (37)
M (DP)
Mín-máx
7,8 (1,9)

0-30

12,3 (3,3)

8,8 (2,9)

<0,0001

0-45

15,4 (4,5)

10,9 (3,4)

<0,0001

0-60
0-15

18,4 (5,9)
7,3 (1,7)

12,5 (4,1)
6,6 (1,6)

<0,0001
0,082

0-30

10,7 (2,5)

9,2 (1,7)

0,007

0-45

12,9 (2,8)

11,1 (2,4)

0,005

0-60
0-15

14,8 (3,2)
6,0 (1,3)

11,9 (2,9)
5,8 (1,6)

<0,0001
0,473

0-30

9,2 (1,9)

7,9 (1,8)

0,006

0-45

11,2 (2,5)

9,4 (2,4)

0,003

0-60
0-15

11,9 (2,9)
5,9 (2,4)

10,6 (2,6)
4,8 (2,8)

0,002
0,093

0-30

9,4 (3,4)

7,6 (4,0)

0,049

0-45

12,9 (4,4)

10,3 (5,3)

0,031

0-60
0-15

16,5 (5,5)
5,3 (1,7)

12,5 (6,6)
4,2 (1,6)

0,012
0,012

0-30

8,7 (2,6)

6,7 (2,9)

0,004

0-45

11,4 (3,2)

8,4 (3,6)

0,001

0-60

13,6 (3,9)

10,1 (3,9)

<0,0001

0-15

5,2 (1,9)

4,3 (1,7)

0,038

0-30

8,4 (2,8)

6,2 (2,3)

0,001

0-45

11,2 (3,4)

8,0 (3,0)

<0,0001

0-60

13,3 (9,8)

9,8 (3,9)

0,001

0,042
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S

0-15

5,3 (1,9)

3,9 (2,0)

0,009

0-30

8,8 (2,9)

6,3 (3,2)

0,001

0-45

11,6 (3,6)

8,4 (3,8)

0,001

0-60
13,7 (3,8)
10,0 (4,5)
0,00
Nota: M = média; DP = desvio-padrão; CCL = comprometimento cognitivo leve; F = feminino;
M = masculino; D = direita; E = esquerda

A Tabela 4 apresenta o desempenho dos grupos controle e CCL nas provas de
FV, de acordo com a distribuição das respostas em intervalos de 15 segundos. Nota-se
diferença estatisticamente significante entre os dois grupos para todos os quartis de
tempo na fluência de animais, 15-30s e 45-60s na fluência de frutas, 15-30s na fluência
de meios de transporte, 0-15s, 15-30s e 30-45s nas fluências das letras F, A e S, e 45-60s
na fluência de verbos. Não houve diferença entre dois os grupos para os quartis 0-15s
nas fluências de frutas, meios de transporte e verbos, 15-30s na fluência de verbos, 3045s nas fluências de frutas, meios de transporte e verbos, e 45-60s nas fluências de
meios de transporte e das letras F, A, S. Os pacientes do grupo CCL apresentaram
tendência de desempenho inferior ao dos controles de forma consistente nos quatro
quartis de tempo.
Tabela 4 – Desempenho dos grupos controle e CCL nas provas de FV, de acordo com a
distribuição das respostas em intervalos de 15 segundos.
Categoria / Tempo (s)
Animais

Controles (37)

CCL (30)

valor de p

0-15

M (DP)
7,8 (1,9)

M (DP)
6,7 (2,3)

0,042

15-30

4,5 (2,4)

2,1 (1,3)

<0,0001

30-45

3,1 (1,8)

2,1 (1,6)

0,020

45-60
3,2 (2,4)
1,6 (1,4)
Nota: M = média; DP = desvio-padrão; CCL = comprometimento cognitivo leve; F = feminino;
M = masculino; D = direita; E = esquerda

(continua)
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Tabela 4 – Desempenho dos grupos controle e CCL nas provas de FV, de acordo com a
distribuição das respostas em intervalos de 15 segundos
Categoria / Tempo (s)

Controles (37)
M (DP)

CCL (30)
M (DP)

valor de p

0-15

7,3 (1,7)

6,6 (1,6)

0,082

15-30

3,3 (1,4)

2,6 (1,0)

0,017

30-45

2,3 (1,4)

1,9 (1,3)

0,204

45-60

1,8 (1,3)

0,8 (0,9)

<0,0001

0-15

6,0 (1,3)

5,8 (1,6)

0,473

15-30

3,2 (1,3)

2,1 (1,2)

<0,0001

30-45

1,9 (1,3)

1,5 (1,3)

0,123

45-60

1,7 (1,3)

1,3 (1,3)

0-15

5,3 (1,7)

4,2 (1,6)

0,012

15-30

3,4 (1,3)

2,5 (1,6)

0,013

30-45

2,7 (1,4)

1,8 (1,3)

0,009

45-60

2,2 (1,2)

1,6 (1,4)

0,073

5,2 (1,9)

4,3 (1,7)

0,038

3,2 (1,4)

1,9 (1,4)

0,001

30-45

2,8 (1,3)

1,7 (1,3)

0,002

45-60

2,0 (1,7)

1,9 (1,5)

0,652

5,3 (1,9)

3,9 (2,0)

09

3,6 (1,6)

2,4 (1,4)

0,001

2,7 (1,4)

2,0 (1,2)

0,036

2,0 (1,0)

1,6 (1,3)

0,152

0-15

5,9 (2,4)

4,8 (2,8)

093

15-30

3,5 (1,9)

2,8 (1,9)

0,127

30-45

3,5 (1,7)

2,7 (1,9)

0,087

Frutas

Meios de transporte

FAS

F

A
0-15
15-30

S
0-15
15-30
30-45
45-60
Verbos

28

45-60
3,6 (2,2)
2,1 (1,7)
0,002
Nota: M = média; DP = desvio-padrão; CCL = comprometimento cognitivo leve; F = feminino;
M = masculino; D = direita; E = esquerda

As notas de corte, sensibilidade e especificidade das provas de FV na
diferenciação entre controles e CCL, estão descritas na Tabela 5 e na Figura 2. Observase que os valores de AUC para todas as categorias de FV mantiveram-se entre 0,7 e 0,8.
A comparação par a par das curvas ROC não mostrou diferença estatisticamente
significante entre as AUC, ou seja, as provas são equivalentes na diferenciação entre
controles e CCL.
Tabela 5 – Notas de corte, sensibilidade e especificidade das provas de FV na
diferenciação entre controles e CCL
Categoria
Nota de corte
Animais
14
Frutas
12
Meios de transporte
12
FAS-COWA
41
Verbos
11
Nota: AUC = área sob a curva

AUC (IC 95%)
0,794 (0,678-0,883)
0,740 (0,618-0,839)
0,719 (0,596-0,822)
0,744 (0,622-0,843)
0,700 (0,576-0,806)

Sensibilidade
73,3%
53,3%
76,7%
86,6%
53,3%

Especificidade
72,9%
81,0%
62,2%
54,0%
81,0%

valor de p
<0,0001
0,0001
0,0005
0,0001
0,002

Figura 2 – Diagrama com as curvas ROC para as diversas categorias de fluência verbal
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Houve fraca correlação positiva entre escolaridade e desempenho nas tarefas de
FV para as categorias FAS (r=0,328, p=0,042) e verbos (r=0,456, p=0,004) no grupo
controle; não houve correlação entre escolaridade e desempenho nas tarefas de fluência
verbal no grupo CCL.
A regressão logística mostrou que a tarefa de FV de animais, isoladamente, foi a
mais acurada, classificando corretamente 73,9% dos indivíduos (p<0,0001).
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6. Discussão

A escolha dos testes de FV semântica, fonêmica (F A S) e verbos, se deu devido
a sua aplicação (Lopes et al., 2009), de simples pontuação e eficientes para detectar a
disfunção executiva e comprometimento léxico-semântico sendo largamente utilizadas
em doentes com suspeita de demência, mas a sua precisão para detecção de
comprometimento cognitivo leve (CCL) ainda está sob investigação.
Idade e escolaridade, em particular, podem influenciar o desempenho dos
indivíduos em tarefas de linguagem. O estudo de Carnero et al. (1999) avaliou o quanto
a escolaridade influenciaria a FV em pacientes idosos sem demência e, verificou que os
sujeitos menos escolarizados apresentavam menor escore total e mencionavam menor
variedade de animais. Charchat-Firchman et al (2009) investigaram o efeito da idade e
níveis educacionais na fluência semântica de animais em idosos saudáveis. Concluíram
que o desempenho da fluência de animais é melhor em idosos saudáveis com idade
igual ou inferior a 75 anos, com alto nível de escolaridade (8 anos ou mais) comparados
a idosos analfabetos e com um menor nível de escolaridade.
No estudo de Brucki et al. (1997), que avaliou 336 indivíduos sem demência e
65 pacientes com disfunção cognitiva (não especificada), os autores não observaram
diferenças de desempenho em função da idade, mas sim da escolaridade. As notas de
corte que melhor discriminaram pacientes de controles foram 9 animais para
escolaridade menor que 8 anos e 13 animais para idosos com mais de 8 anos de
escolaridade. Brucki e Rocha (2004) descreveram efeito da idade apenas no número de
categorias geradas e no número de mudanças de categoria (switching), em um estudo
englobando 257 indivíduos, com pior desempenho dos indivíduos mais idosos. Silva et
al. (2011), avaliando 383 idosos saudáveis, encontraram influência da idade na geração
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total de animais (especialmente nos primeiros 15 segundos da prova) e número de
grupos formados (clustering), e da escolaridade no total de animais gerados, no número
de categorias e no número de mudanças de categoria (switching).
Em nossa amostra, a idade não influenciou o desempenho dos indivíduos. A
escolaridade apresentou influência fraca no desempenho dos indivíduos saudáveis, e
apenas na fluência fonêmica e de verbos. Essa influência não foi verificada no grupo
CCL. No único estudo recente que encontramos enfocando esta variável (Kawano et al.,
2010) em controles e CCL, foi demonstrado que a maior escolaridade favoreceu
melhores escores nas provas de FV semântica e fonêmica. No entanto, este estudo
compara sujeitos com baixa (0 a 9 anos) e alta (acima de 9 anos) escolaridades, o que
explica a forte influência desta variável. Nosso grupo apresentava escolaridade mínima
de oito anos, e nesta faixa, os efeitos da educação formal em tarefas de linguagem já são
menos proeminentes (nossos artigos do Boston).
Alguns estudos apontam influência do gênero em testes de fluência verbal.
Lezak et al., (2004) documentam que as mulheres apresentam melhor desempenho em
fluência com restrição semântica (categoria ferramentas e frutas). Além disso, pontuouse que as mulheres mantêm desempenho superior no envelhecimento normal. Crossley,
D’Arcy e Rawson (1997) relataram em seu estudo realizado com indivíduos normais,
pacientes com DA e com DV, que as mulheres apresentaram melhor desempenho em
fluência com restrição semântica, porém, os homens superaram as mulheres em fluência
com restrição fonêmica. No estudo de Silva et al. (2011) as diferenças a favor dos
homens (os quais geraram maior número de animais e formaram maior quantidade de
grupos) podem estar associadas à escolaridade mais alta dos mesmos; entretanto, sexo
destacou-se como preditor positivo significativo de melhores escores na FV no modelo
de regressão que incluiu escolaridade. Neste estudo, não realizamos a comparação do
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desempenho em função do sexo, em virtude do pequeno número de homens em cada
subgrupo de nossa casuística.
Com relação aos resultados gerais, constatamos que houve diferença
estatisticamente significante entre controles e CCL em todas as provas de FV, sendo que
o grupo CCL apresentou pior desempenho de forma consistente. Nossos resultados
mostram que a média da FV de animais dos sujeitos do grupo CCL (12,5 ± 4,1) ,
assemelha-se à encontrada no estudo de Balthazar et al., 2007, situando-se em um valor
intermediário ao dos outros dois estudos brasileiros (Radanovic et al., 2007 e 2009). Em
relação à fluência verbal de frutas, a média encontrada foi superior aos achados de
Radanovic et al. (2007), mas semelhante ao dos estudo de Radanovic et al. (2009). Tais
variações podem ser explicadas, a nosso ver, pela diferença em níveis de escolaridade e
por fatores relacionados à heterogeneidade de desempenho cognitivo em pacientes
classificados genericamente como “CCL”. No estudo de Bertola et al. (2014) os
resultados são apresentados em forma de medianas, não sendo possível a comparação
com nossos dados.
Quanto às fluências fonêmica e de verbos, o estudo de Steiner (2013) revelou
médias mais baixas do que a deste estudo para a fluência fonêmica (32,7±9,5 para
controles e 32,2±10,1 para CCL), não tendo sido discriminadas as três letras
separadamente; para a fluência de verbos, foram encontrados resultados semelhantes
aos nossos (15,5±4,8 para controles e 12,4±4,1 para CCL. Nenhuma das duas categorias
foi capaz de diferenciar os dois grupos, ao contrário do que verificamos em nossa
amostra. Quanto à fluência de meios de transporte, não encontramos outros estudos
brasileiros que avaliassem estas categorias; o estudo de Clark et al., 2014 apresenta a
categoria “veículos” e “barcos” separadamente, sendo que a categoria “meios de
transporte” aplicada neste estudo inclui formas de transporte terrestre, aquático e aéreo

33

(Bayles e Tomoeda, 1993).
Em relação aos estudos estrangeiros, 12 enfocaram a FV de animais. Nesta
categoria, nossos resultados se assemelham aos de Cunje et al. (2007), Kawano et al.
(2010) (para a faixa de escolaridade até 9 anos), Eppig et al. (2012) (para os grupos
CCL disexecutivo e múltiplos domínios), e aos de Lopez-Higes et al. (2013), sendo
inferiores aos dos demais estudos. Para a fluência de frutas, há apenas um trabalho
(Muangpaisan et al., 2007) com resultado semelhante ao nosso.
Com relação à fluência fonêmica, avaliada em 12 estudos, observamos que a
média brasileira assemelha-se ao encontrados por Malek-Ahmadi et al. (2011), Eppig et
al. (2012) (para o grupo CCL disexecutivo apenas), sendo bastante inferior às dos
demais estudos que empregaram o FAS-COWA. Nos estudos de Muangpaisan et al.
(2007) e Kawano et al. (2010) foram utilizadas letras do alfabeto tailandês e japonês,
respectivamente, não sendo possível a comparação. O mesmo ocorre com relação ao
trabalho de Delgado Derio et al. (2012), que empregou apenas a letra “P”. Analisando o
desempenho dos grupos para cada letra isoladamente, constatamos que as médias
obtidas para as letras “F” e “A” são bastante semelhantes, sendo esta média menor para
a letra “S” em ambos os grupos. Há muito se discute se a tríade de letras FAS é
adequada para avaliação de sujeitos falantes da língua portuguesa, especialmente no
caso da letra “s”, já que o fonema /s/ pode ter como correspondência os grafemas “S” e
“C” no início das palavras (além de vários outros em posições intermediárias e final), o
que é particularmente problemático para indivíduos menos escolarizados. Dois estudos
abordam o desempenho de indivíduos brasileiros na fluência fonêmica. No entanto, o
estudo de Machado et al. (2009) não analisa as três letras separadamente e avaliou
apenas indivíduos cognitivamente saudáveis. O estudo de Passos et al. (2011),
empregou apenas a letra “F”. Steiner et al. (2013) analisaram duas formas alternativas
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de apresentação da fluência fonêmica (FAS e FAP)

em idosos cognitivamente

saudáveis, concluindo que as duas formas são equivalentes. No estudo de Clark et al.,
(2014), realizado com falantes nativos de inglês americano, observamos uma média
semelhante à obtida em nosso estudo para a letra “F”, e um padrão “inverso” ao nosso
para as letras “A” e “S”, em ambos os grupos ou seja, os americanos geram
relativamente mais palavras com “S” do que com “A”, enquanto os brasileiros geram
mais palavras com “A” do que com “S”. Desta forma, os dados de que dispomos até o
momento não permitem uma discussão aprofundada sobre esta questão, tendo em vista
que esta depende, entre outras variáveis, de dados fidedignos a respeito da frequência de
ocorrência de palavras começadas com cada fonema no português brasileiro.
Quatro estudos estrangeiros analisaram a fluência de verbos (Ostberg et al.,
2005; Ostberg et al., 2007; Nutter – Upham et al., 2008; Clark et al., 2014). Os estudos
de Östberg et al. (2005, 2007) não apresentam os escores brutos obtidos nas provas, de
forma a permitir comparação com nossos resultados. O estudo de Nutter – Upham et al.
(2008) demonstrou resultados superiores à média de nossa coorte para os grupos CCL e
controle; o estudo de Clark et al. (2014) mostrou resultados comparáveis aos nossos. A
escolaridade média dos sujeitos nos dois estudos era superior ao da nossa amostra. O
interesse no estudo desta categoria deveu-se ao fato de haver descrições da melhor
acurácia desta prova para detectar o CCL (Östberg et al., 2005). O estudo de Östberg et
al. (2007) correlacionou hipoperfusão em lobo temporal e níveis mais baixos de
escolaridade com mau desempenho em tarefa de fluência de verbos, ao passo que a
hipoperfusão

em

região

temporoparieto-occipital

e

idade

mais

avançada

correlacionaram-se com mau desempenho em tarefa de FV semântica.
Não encontramos na literatura estudos enfocando a fluência de meios de
transporte, que é utilizada em um instrumento destinado especificamente para avaliação
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de quadros demenciais, a Bateria Arizona para Desordens da Comunicação em
Demência (Bayles e Tomoeda, 1993), o que motivou sua inclusão em nosso estudo. As
autoras não discutem o racional da escolha desta categoria, e podemos apenas especular
que sua escolha possa ter sido baseada na tentativa de usar uma categoria que
apresentasse grau de dificuldade superior à de fluência de animais (usada como “treino”
na aplicação desta bateria), e que apresentasse menor influência de variáveis como
gênero, ocupação profissional, e outras.
A análise do desempenho dos indivíduos levando-se em conta os escores em
função do intervalo de tempo cumulativo foi sugerida como uma forma de sensibilizar a
prova de FV, e permitir uma melhor discriminação entre indivíduos normais e
levemente comprometidos do ponto de vista cognitivo. Esta suposição se baseia na
premissa de que, na tarefa de geração de itens, existe um processo semiautomático de
recuperação de nomes na fase inicial, seguido de uma fase final em que há maior
demanda cognitiva (Fernaeus e Almkvist, 1998). Com relação aos escores dos
indivíduos em intervalos de tempo cumulativos, observamos que nas provas de FV de
animais e fonêmica houve um padrão consistente, em que o grupo CCL apresentou
desempenho inferior ao longo de toda a tarefa. Nas provas de fluência de frutas e meios
de transporte não houve diferença entre controles e CCL nos primeiros quinze segundos,
mas as diferenças foram significantes em todo o restante da prova. Na prova de fluência
de verbos, as diferenças só aparecem na segunda metade da prova.
Ao analisar cada quartil (intervalos de 15 segundos) separadamente, notamos
que na prova de fluência de animais ocorreu um padrão consistente, em que há
diferenças entre os grupos em todos os quartis. De forma semelhante, na fluência
fonêmica encontramos diferença entre os dois grupos nos três primeiros quartis, que
deixou de existir nos 15 segundos finais. Na fluência de verbos ocorreu o oposto, ou

36

seja, a diferença foi evidente apenas nos últimos 15 segundos da tarefa. As provas de
fluência de frutas e meios de transporte demonstram resultados menos consistentes. Em
todos os casos, entretanto existe consistência em que o grupo CCL sempre apresentou
os piores resultados, e que o número de palavras geradas decresceu progressivamente
para cada quartil de tempo isolado em todas as categorias, em ambos os grupos.
Östberg et al. (2005) descreveu o desempenho de controles, CCL e pacientes
com DA em seis intervalos consecutivos de tempo em tarefas de FV fonêmica, de
animais e verbos, observando um decréscimo progressivo dos número de palavras
geradas em todas as categorias nos três grupos.
Cunje et al. (2007) e Weakley et al. (2013) investigaram o padrão de
desempenho na fluência fonêmica e de animais em controles e CCL em dois intervalos
de tempo de 30 segundos e observaram decréscimo relativo nos escores de ambos os
grupos na segunda metade da prova. Este padrão foi reproduzido em nosso estudo.
López-Higes et al. (2014) analisaram o desempenho indivíduos cognitivamente
saudáveis e CCL na prova de FV de animais nos quatro quartis de 15 segundos,
evidenciando decréscimo progressivo da produção de itens à medida que o tempo passa,
de forma semelhante ao que encontramos em nosso estudo.
As notas de corte para diferenciação entre controles e CCL em nosso estudo
foram de 14 para a fluência de animais, 12 para a fluência de frutas e meios de
transporte, 41 para a fluência fonêmica e 11 para a fluência de verbos. Embora a
comparação par a par não tenha demonstrado diferenças significantes entre os valores
da AUC nas diversas categorias, observamos que o valor mais alto corresponde à
categoria animais. Tal resultado se confirma pela regressão logística, que revelou ser a
fluência de animais, isoladamente, a mais acurada para discriminar os dois grupos.
Comparando-se nossos resultados ao dos estudos brasileiros, notamos que as
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notas de corte que melhor diferenciaram os dois grupos (14 para animais e 12 para
frutas) são intermediárias às descritas por Radanovic et al., 2007 (11 e 8
respectivamente) e Radanovic et al., 2009 (16 e 13, respectivamente). A acurácia obtida
neste estudo foi semelhante à dos dois estudos citados para fluência de animais (0,79 e
0,74, respectivamente) e inferior ao do primeiro estudo (0,82) para a fluência de frutas.
Entendemos que essas discrepâncias se devam a diferenças metodológicas, já que o
trabalho de Radanovic et al. (2007) deriva de um estudo epidemiológico, em que os
critérios de inclusão e classificação dos sujeitos basearam-se exclusivamente em dados
clínicos e testes de rastreio.
Dois estudos estrangeiros descrevem notas de corte para tarefas de FV.
Muangpaisan et al. (2007) encontraram nota de corte de 14 para animais e 15 para
frutas, porém com acurácia inferior à obtida em nossa casuística (0,62), em uma
população menos escolarizada que a do nosso estudo. Já Teng et al. (2013) descrevem
acurácias para as provas de fluência de animais e FAS bem semelhantes às encontradas
em nosso estudo (0,79 e 0,72, respectivamente).
Em relação a distinção entre tipos de CCL, esta foi realizada em dez estudos,
sendo que em cinco foram estudados apenas indivíduos com CCLa (Cooper et al., 2004;
Balthazar et al., 2007; Kawano et al., 2010; Malek-Ahmadi et al., 2011 e López-Higes
et al., 2014). Um estudo comparou os grupos CCLa e CCLna nas fluências de animais e
fonêmica, encontrando desempenho inferior em indivíduos com CCLa em ambas as
fluências (Teng et al., 2013).
Dois estudos compararam o desempenho de pacientes com CCLa, CCLa
múltiplos domínios e CCLna: no primeiro (Brandt et al., 2009), o grupo amnéstico
apresentou melhores escores do que os grupos amnéstico múltiplos domínios e não
amnéstico na categoria animais, sendo que os dois últimos grupos apresentaram
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desempenho semelhante. No segundo (Weakley et al., 2013), os desempenhos foram
semelhantes para os três grupos na fluência de animais, tendo o grupo CCLa
apresentado escores ligeiramente superiores aos dos grupos CCLa múltiplos domínios e
CCLna na fluência fonêmica. Um aspecto interessante deste estudo é o fato de que os
sujeitos com CCLa apresentaram desempenho semelhante ao do grupo controle, o que
leva os autores a concluir que o déficit em tarefas de FV em CCL ocorre quando algum
domínio além da memória é afetado.
Eppig et al. (2012) classificaram seus pacientes em três grupos: CCLa, CCL
múltiplos domínios e CCL disexecutivo e seus resultados demonstram desempenhos
semelhantes para os grupos CCLa e CCL disexecutivo na tarefa de FV de animais, com
o grupo CCL múltiplos domínios apresentando o pior resultado. Na tarefa de FV
fonêmica os grupos CCL disexecutivo e CCL múltiplos domínios apresentaram
resultados semelhantes, e bastante inferiores ao do grupo CCLa.
Em um trabalho brasileiro concluído em 2013, Steiner avaliou o desempenho de
pacientes com CCL em tarefas de FV nas categorias animais, itens de supermercado,
FAS e verbos, observando diferenças entre estes e o grupo controle apenas na fluência
de verbos, tanto nos escores totais quanto na análise em quatro quartis de tempo. Os
sujeitos deste estudo apresentam uma maior heterogeneidade quanto à idade (51 a 84
anos) e escolaridade (3 a 23 anos) do que os de nossa amostra, o que provavelmente
explica a discrepância entre os resultados obtidos.
Desta forma, até o momento os dados da literatura permitem concluir que
pacientes com CCL amnéstico único domínio tendem a apresentar melhor desempenho
em tarefas de FV do que pacientes com outras formas de CCL, sejam estas a forma
amnéstica múltiplos domínios ou formas não amnésticas. Este achado poderia apontar
para o maior peso das funções executivas e de alocação de recursos atencionais nesta
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tarefa em pacientes com pouco comprometimento cognitivo, e que ainda não possuem
um grau acentuado de desintegração do eixo léxico-semântico (Weakley et al., 2013).
Com relação às especificidades neurolinguísticas das categorias estudadas, a
fluência fonêmica é considerada altamente dependente de mecanismos de recuperação
lexical baseados na forma ortográfica das palavras (Östberg, 2005), e não
necessariamente se restringem a uma mesma categoria gramatical (de fato, é frequente
que os indivíduos evoquem substantivos, verbos, preposições, etc). No caso das fluência
baseadas em categorias semânticas, supõe-se a existência de um mecanismo de busca
baseado em critérios dependentes da organização taxonômica das palavras nas redes de
memória semântica, elementos subordinados (beija-flor) e superordenados (pássaro,
ave), em que a sobreposição de elementos de relação em uma dada categoria e entre
categorias correlatas tornaria a recuperação sensível a mecanismos de pré-ativação
(Pulvermüller, 2005). A fluência de verbos, entretanto, não se baseia em critérios
taxonômicos tão bem organizados como os substantivos, sendo as relações de
significados entre verbos bem menos representadas como relações “hierárquicas” de
super- e subordinação. Desta forma, a recuperação destes itens teoricamente se basearia
mais na atuação entre estruturas hipocampais, perirrinais e entorrinais, cuja função é
coordenar a busca de informações distribuídas no neocórtex (Burwell, 2000). Tais
características podem explicar a maior influência da escolaridade nas fluências
fonêmica (especialmente a dependência do componente ortográfico) e de verbos (menor
apoio em redes semânticas organizadas e cristalizadas, maior dependência de
conhecimento gramatical) (Östberg et al., 2007).
Em conclusão, nosso objetivo foi o de executar um estudo eminentemente
clínico que pudesse contribuir para o melhor conhecimento do padrão de desempenho
de pacientes com CCL em tarefas de FV na população brasileira, um campo ainda

40

pouco explorado na literatura. Pudemos observar, a partir de nossos resultados, que não
houve superioridade de nenhuma categoria de FV em termos de acurácia, embora a
regressão logística tenha apontado a fluência de animais como a que se destacou
isoladamente na discriminação dos grupos. Em termos clínicos, uma preocupação
sempre presente em avaliações longitudinais é a possibilidade de que o paciente
apresente algum “efeito de aprendizado” em tarefas, o que levaria a subestimação do
declínio cognitivo ao longo do tempo (Cooper et al., 2004). Desta forma, nosso trabalho
demonstra que as categorias estudadas podem ser utilizadas de forma intercambiável
quando a re-testagem se faz em intervalos de tempo curtos (por exemplo, menores do
que um ano), e que o fato do paciente ser submetido a diferentes baterias cognitivas que
utilizem categorias diversas de FV não impede que se possa constatar estabilidade ou
deterioração do quadro cognitivo.
Também pudemos observar um padrão de diminuição progressiva da geração de
itens em função do tempo de prova, o que provavelmente reflete a maior demanda
cognitiva (especialmente atencional e executiva) necessária para o processo de
recuperação lexical nas etapas finais da prova (Weakley et al., 2013).
Entendemos que a principal limitação deste estudo é que o pequeno número de
sujeitos no grupo CCL não permitiu que pudéssemos subdividi-los de acordo com o
padrão de acometimento cognitivo. Outra limitação é não termos incluído a tarefa de FV
com itens de supermercado, também utilizada na prática clínica. Perspectivas futuras
deste estudo incluem a análise de clustering (geração de palavras dentro de
subcategorias) e switching (mudança entre os diferentes clusters, ou agrupamentos)
como elementos que podem incrementar a sensibilidade da prova de FV a realização de
um estudo longitudinal a fim de permitir maior compreensão sobre a utilidade dos testes
de FV como marcadores precoces de declínio cognitivo.
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7. Conclusões

1. Pacientes

com

CCL apresentaram

pior

desempenho

do

que

idosos

cognitivamente saudáveis em todas as provas de FV estudadas (frutas, animais,
meios de transporte, FAS-COWA e fluência de verbos);
2. As provas de FV estudadas são equivalentes na diferenciação entre controles e
CCL, com discreta superioridade para a fluência de animais;
3. As notas de corte que discriminaram o grupo controle do grupo CCL nas provas
de FV foram: 14 (animais), 12 (frutas e meios de transporte), 41 (fonêmica) e 11
(verbos);
4.

Os pacientes do grupo CCL apresentaram desempenho inferior ao dos controles
de forma consistente durante todo o período de cronometragem das provas; o
número de palavras geradas decresceu progressivamente em cada quartil de
tempo em todas as categorias, em ambos os grupos.
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1 – Desenho do estudo e objetivo(s): O objetivo deste estudo é avaliar, através de uma
lista de palavras especificada pelo examinador, por exemplo, lista de animais; frutas;
meios de transportes; verbos e, palavras que comecem com as letras F A S, quais destas
listas melhor contribuem para o diagnóstico de pessoas com problemas de memória.
2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: serão selecionados pacientes
com CCL e Controles, que aceitem participar da pesquisa. O senhor(a) terá um minuto –
contado no cronômetro por mim – para falar todos os animais que lembrar, qualquer
tipo de animal: ar, água e terra. Após esta categoria, a mesma ordem será dada, porém,
para falar todas as frutas e, também, meios de transportes (aquático, terrestre e aéreo),
respectivamente, que lembrar no tempo de um minuto. Continuando, todas e quaisquer
palavras que comecem com as letras F A S (exceto: nomes próprios; números e verbos
conjugados) , respectivamente, no tempo sugerido. Ao final, o senhor (a) no tempo de
um minuto deve falar todos os verbos que lembrar. Este procedimento será gravado por
mim.
3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – avaliação clínica
realizada por médicos especialistas em demências.
4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3 Não Apresenta Risco tal pesquisa
5 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante, tendo o
presente estudo o objetivo de contribuir para a melhora do diagnóstico de problemas de
linguagem em pacientes com problema de memória e doença de Alzheimer em fase
inicial.
6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o
paciente pode optar; Em caso de haver necessidade, sendo constatado qualquer déficit,
poderá ser encaminhado para terapia fonoaudiológica.
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal
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investigador é a Roberta Massariolli Mirandez. que pode ser encontrado no endereço R.
Ovídio Pires de Campos, 785 – 4 andar, Telefone: 3069-7924. Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 30696442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail:
cappesq@hcnet.usp.br
8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
Instituição;
9 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum
paciente;
10 – O(A) sr(a) poderá ter acesso no momento que desejar, à qualquer informação
referente à pesquisa, como os procedimentos, os riscos e os benefícios a que está sendo
submetido, e esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que surgirem no decorrer da
pesquisa
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será
absorvida pelo orçamento da pesquisa.
12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente
para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo de Lista de Palavras de categorias
Múltiplas aplicadas em pessoas com problemas de Memória. Eu discuti com a Roberta
Massariolli Mirandez sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que
tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a
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qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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ANEXO II
Mayo Older American Normative Studies: MOANS
(Smith & Ivnik, 2003)
Critérios para classificação como normal para indivíduos de 55 anos ou mais
● Ausência de doença psiquiátrica ou neurológica em atividade.
● Ausência de queixa de dificuldade cognitiva durante a anamnese e interrogatório
sobre os diferentes aparelhos, e ausência, ao exame físico, de achado sugestivo de
transtornos com potencial para afetar a cognição.
● Ausência de uso de medicação psicotrópica em quantidades que possam
comprometer a cognição ou sugerir transtorno neuropsiquiátrico.
● Status de vida independente na comunidade.
● Histórias pregressas de transtornos (p. ex.: alcoolismo) com potencial para afetar a
cognição não são excluídos automaticamente, desde que os transtornos não estejam
em atividade e tenha havido recuperação sem seqüela cognitiva aparente.
● Doenças médicas crônicas não são excluídas desde que a condição não seja relatada
pelo médico como responsável por comprometimento da cognição.
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ANEXO III
* DOMINÂNCIA MANUAL - EDINBURGH
(Oldfield, 1971)
Atividade

Mão esquerda

Mão direita

Escrever ou distribuir as cartas de um baralho
Desenhar ou encher de água um copo
Jogar uma bola
Utilizar um cinzeiro
Utilizar uma escova de dentes
Comer com um garfo
Segurar uma vassoura (mão do alto)
Acender um fósforo
Segurar uma colher de sopa
Abrir um pote (mão que segura a tampa)
Instruções: você é destro ou canhoto? Você tem tendência a realizar atividades com sua
outra mão? Com que mão você ............... (enumerar diversas atividades). Algumas
vezes você usa a outra mão?
Cotação: mão preferencial: (+)
mão exclusiva (++)
duas mão indiferentemente (+ em cada coluna)
Quociente de lateralidade
[(total D - total E) / total D + total E) x 100
(-100) canhoto absoluto; ( 0 ) ambidestro; (100) destro absoluto

]

___]___]___]___]
História da Dominância Manual ( incluindo dados de outros familiares ):
Canhotismo familiar: (1) presente
]___]

(2) ausente (ex. pai, mãe, irmão, descendente)

49

ANEXO IV
Ficha de Identificação – Controles
I. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: ________________________________________________________________
Data Avaliação: ______________________________D/N: ______________________
Sexo: ( ) masculino (

) feminino

Escolaridade: __________________________

Estado Civil: ______________________ Profissão anterior: ______________________
Endereço: ______________________________________________________________
Telefones: _____________________________Reside com: ______________________
II. AVALIAÇÃO CLÍNICA:
Diabetes:

0 – Não

1- Sim

Hipertensão Arterial: 0 – Não

1 - Sim

AVC:

1 – Sim

0 – Não

Quantas vezes? _____________________

Trauma de crânio com perda de consciência:

0 – Não

1 – Sim

Quando?

_______________________________________________________________
Tratamento Psiquiátrico anterior à doença atual: 0 – Não

1 – Sim Qual?___________

Outros antecedentes:______________________________________________________
Medicamentos em uso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Comunicação Alterada:
Atividades da vida diária:

0 – Não

1 – Sim

Quais? _______________________________________
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ANEXO V
Ficha de Identificação – Pacientes
I. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: ____________________________________________________________
Data Avaliação: __________________________D/N: ______________________
Sexo: (

) masculino (

) feminino

Escolaridade: _____________________

Estado Civil: ______________________ Profissão anterior: _________________
Endereço: _________________________________________________________
Telefones: ________________________Reside com: ______________________
II. AVALIAÇÃO CLÍNICA:
Diabetes:

0 – Não

1- Sim

Hipertensão Arterial:

0 – Não

1 - Sim

AVC:

0 – Não

1 – Sim

Quantas vezes? _______________

Trauma de crânio com perda de consciência: 0 – Não
Tratamento Psiquiátrico anterior à doença atual:

1 – Sim

0 – Não

Quando?_____

1 – Sim Qual?_____

__________________________________________________________________
Outros antecedentes: ________________________________________________
Medicamentos em uso: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Queixas cognitivas (memória e outras):__________________________________
__________________________________________________________________
Comunicação Alterada:

0 – Não

1 – Sim

Atividades da vida diária: Quais? _________________________________
Distúrbio Visual:

0 – Não

1 – Sim

Distúrbio Auditivo:

0 – Não

1 – Sim, _______________________

Disfagia:

0 – Não

1 – Sim Inicio:__________________

Diagnóstico da Doença de Alzheimer: _____________________________ (anos)
Idade de Início: __________________ (anos)
Classificação da Demência: CDR: _________
Familiares com DA: _________________________________________________
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