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RESUMO 

 

Guimarães HC. Apatia e funções executivas em pacientes com doença de Alzheimer 

leve e em indivíduos com comprometimento cognitivo leve amnéstico. [dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 101p 

 

 

INTRODUÇÃO: A apatia constitui o transtorno neuropsiquiátrico mais prevalente 

na doença de Alzheimer (DA) e se relaciona com uma série de desfechos deletérios. 

Sua neurobiologia ainda é pouco compreendida, e alguns autores postulam sua 

associação com disfunção de circuitos fronto-estriatais. A maior parte da evidência 

disponível sobre essa relação provém de estudos em que foram avaliados pacientes 

com DA leve a moderada. OBJETIVO: Investigar a associação entre apatia e 

disfunção executiva em estágios bastante iniciais do processo de declínio cognitivo 

no contexto da DA. MÉTODOS: Foram avaliados 87 indivíduos, sendo 28 deles 

com DA leve, 26 com Comprometimento Cognitivo Leve de subtipo amnéstico 

(CCLa) e  33 controles. Os participantes foram submetidos a uma bateria de 

avaliações da qual constavam a Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC-Edu), o 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), a Entrevisa Executiva (EXIT-25), a Bateria 

de Avaliação Frontal (BAF), a Escala de Avaliação de Demência (DRS), o Teste de 

Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT), a Escala de Avaliação de 

Incapacidade na Demência (DAD) e a Escala de Apatia (EA). Explorou-se 

correlações entre o desempenho nos testes empregados e os escores aferidos pela EA, 

nos grupos com comprometimento cognitivo (DA ou CCLa), e em grupos 

constituídos a partir da combinação deles, considerando os pacientes com CCLa 

conversores à DA no seguimento. RESULTADOS: O grupo de pacientes com DA 

apresentava média de idade de 81,9 ± 4,8 anos e escolaridade média de 2,5 ± 2,0 

anos. O grupo com CCLa apresentava média de idade de 80,8 ± 3,7 anos e 

escolaridade média de 3,7 ± 2,8 anos. O grupo dos controles apresentava média de 

idade de 79,5 ± 3,5 anos e escolaridade média de 3,7 ± 3,3 anos. Os três grupos não 

se distinguiam significativamente quanto às suas características sociodemográficas. 

Não foram observadas correlações entre o desempenho em quaisquer dos testes de 

função executiva empregados e os escores obtidos por meio da EA. Observou-se 

correlação forte entre o desempenho funcional auferido através da DAD e os escores 

na EA (rho= -0,7; p<0,001) no grupo DA. Documentou-se correlação moderada entre 

a sintomatologia apática e o desempenho na subescala Atenção da DRS (rho= -0,59; 

p<0,01) e em tarefas de evocação tardia nos testes de memória episódica da BBRC 

(rho=-0,37; p<0,05) e do RAVLT (rho= -0,47; p< 0,001), quando analisados em 

conjunto os pacientes com DA e aqueles com CCLa que converteram para DA. 

CONCLUSÃO: Nesta amostra de indivíduos com baixa escolaridade, composta por 

pacientes com DA leve e CCLa, não se observou associação entre o desempenho em 

testes de função executiva e a sintomatologia apática medida pela EA. 

 

Descritores: 1.Apatia  2.Doença_de_Alzheimer  3.Função_Executiva 

4.Testes Neuropsicológicos 



 

 

SUMMARY 
 

Guimarães HC. Apathy and executive functions in patients with Alzheimer disease 

and subjects with amnestic mild cognitive impairment. [dissertation] São Paulo; 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 101p 

 

 

INTRODUCTION: Apathy is the most prevalent neuropsychiatric disorder in 

Alzheimer disease (AD), and has been related to several deleterious outcomes. Its 

neurobiology is still poorly understood, and some studies have suggested an 

association with frontostriatal circuits‟ dysfunction. Most of this evidence comes 

from studies with mild to moderate AD patients. OBJECTIVE: To investigate the 

association between apathy and executive dysfunction in the very early stages of 

cognitive impairment in the context of AD. METHODS: 87 subjects were evaluated, 

being 28 with mild AD, 26 with amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI) and 33 

controls. The participants were submitted to a comprehensively evaluation consisting 

on the Brief Cognitive Screening Battery (BCSC), the Mini-Mental State 

Examination (MMSE), the Executive Interview (EXIT-25), the Frontal Assessment 

Battery (FAB), the Mattis Dementia Rating Scale (DRS), the Rey Auditory Verbal 

Learning Test (RAVLT), the Disability Assessment in Dementia (DAD), and the 

Apathy Scale (AS). Correlations were investigated between AS scores and the 

performance in the cognitive measures within the two cognitively impaired groups 

(AD or aMCI) and also within combinations of them, considering aMCI convertion 

to AD. RESULTS: The AD group had mean age of 81.9 ± 4.8 years, and 2.5 ± 2.0 

mean years of formal education, while the aMCI group had mean age of 80.8 ± 3.7 

years and a mean of 3.7 ± 2.8 years of schooling. Controls were aged 79.5 ± 3.5 

years, with 3.7 ± 3.3 years of education. The three groups did not differ statistically 

from each other regarding the main sociodemographic features. There was no 

correlation between any executive measure and AS scores. We found strong 

correlations between AS scores and functional performance evaluated with the DAD 

(rho= -0.70; p <0.001) in the AD group. There were also modest to moderate 

correlations between AS scores and DRS Attention subscale (rho= -0.59; p<0.01), 

and with delayed recall tasks of episodic memory tests from the BCSB (rho=-0.37; 

p<0.05) and the RAVLT (rho= -0.47 ; p< 0.05), when AD and aMCI converters were 

analysed toghether as a group. CONCLUSION: In this sample consisting of mild 

AD and aMCI subjects, with very low educational level, we failed to find any 

association between executive function tests performance and apathy symptoms 

measured with the AS. 

 

Descriptors: 1.Apathy 2.Alzheimer_Disease   3.Executive_Function 

4.Neuropsychological Tests 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Diversos transtornos neuropsiquiátricos têm como expressão clínica uma 

perturbadora redução de comportamento proposital, cujo conceito provém da 

tradução da expressão em Inglês “goal-directed behavior”, muito utilizada na 

literatura internacional sobre neurociência comportamental. Este fenômeno é 

claramente observado em pacientes com esquizofrenia, onde representa parte do 

espectro de sintomas denominados “negativos”, em contraposição à psicopatologia 

clássica desta desordem, marcada por alucinações e delírios (Möller, 2007). De longa 

data se reconhece o impacto devastador dessa sintomatologia sobre a funcionalidade 

dos pacientes psicóticos e sabe-se que o mesmo é frequentemente agravado pelo uso 

de neurolépticos com forte ação bloqueadora de receptores dopaminérgicos do tipo 

D2. Em contexto alternativo, os quadros apato-abúlicos também são descritos como 

formas de expressão de síndromes depressivas, especialmente em formas graves 

melancólicas (Parker, 2007). 

Nas duas últimas décadas, passou-se a reconhecer e valorizar expressão clínica 

semelhante também em pacientes com demências de tipos diversos. Nesta população 

popularizou-se o uso do termo apatia, do grego “pathos”, que designa tudo aquilo 

capaz de afetar o corpo e alma (Bailly, 1950), identificando uma provável síndrome 

clínica capaz de potencializar os déficits funcionais determinados pelo declínio 

cognitivo típico das síndromes demenciais. Desde então, é a partir do estudo de 

pacientes com comprometimento cognitivo que provém a maior parte das evidências 

sobre o tema. 



2 

 

Marin (1991a) foi o primeiro considerar a apatia como síndrome clínica 

singular, conceituando-a como “falta de motivação não atribuível a 

comprometimento intelectual, transtorno emocional ou rebaixamento do nível de 

consciência”. Seu trabalho fez proliferar na literatura científica publicações acerca do 

tema, em especial sobre sua relação com comprometimento cognitivo (Doody et 

al.,1995; Reichman et al., 1996). A definição inicialmente proposta por Marin é 

fortemente amparada na dimensão motivacional do construto, o que gera críticas de 

defensores de uma visão fenomenológica do tema.  

Levy e Dubois (2006) propõem que apatia seja entendida como redução 

quantitativamente mensurável de comportamentos propositais, independentemente de 

aspectos motivacionais subjacentes. Neste contexto, o comportamento instrumental é 

fruto de um intricado processo, composto de diversas etapas: identificação de fatores 

intrínsecos e extrínsecos geradores de demanda de resposta (como fome, ameaça 

externa, entre outros), definição de objetivos, computação de custos, planejamento de 

ações, avaliação de metas intermediárias alcançadas, além da necessidade de 

monitoramento constante durante a execução destas diversas etapas, de modo a 

adaptar o curso da resposta empregada a eventuais mudanças nas contingências 

internas ou ambientais. Não é de se admirar, portanto, que toda essa sofisticação 

fique prejudicada no contexto clínico das demências. 

 

 

1.1 Epidemiologia 
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De maneira geral, a apatia tem sido apontada como o transtorno 

neuropsiquiátrico mais frequente nas demências (Lyketsos et al., 2002), incluindo a 

doença de Alzheimer (DA) (Robert et al., 2009). A maior parte desta evidência 

advém de trabalhos que utilizaram o Inventário Neuropsiquiátrico (INP) (Cummings 

et al., 1994; Camozzato et al., 2008) como critério diagnóstico. Documentam-se 

prevalências de 27% a 56% de apatia em amostras comunitárias, e de 39% a 97% em 

amostras ambulatoriais de pacientes com demência (Guimarães et al., 2008a). Tatsch 

e cols. (2006), utilizando um escore maior do que zero no subitem apatia do INP 

como critério diagnóstico, encontraram prevalência de 53,5% de apatia em uma 

amostra brasileira de pacientes com DA de origem comunitária.  

Parte dessa heterogeneidade de taxas decorre dos diferentes instrumentos 

diagnósticos utilizados e da origem da população estudada. Estima-se que em 

amostras ambulatoriais de pacientes com DA, pelo menos dois terços deles 

apresentarão este transtorno (van Reekun et al., 2005), que agrava-se e torna-se mais 

prevalente com o avançar da demência (Onyike et al., 2007), além de ser usualmente 

tipicamente irreversível (Craig et al., 2005).  

Em coortes de pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL), 

especialmente de subtipo amnéstico (CCLa), entidade compreendida como provável 

estágio predecessor da demência em doenças neurodegenerativas, a apatia também é 

identificada em um percentual significativo de indivíduos. As taxas de prevalência 

reportadas na literatura também são heterogêneas, dependendo da metodologia 

diagnóstica e origem da população estudada. Utilizando-se como critério diagnóstico 

um escore maior do que zero no INP  documenta-se prevalências de 14,7% (Lyketsos 

et al., 2002) a 18,5% (Geda et al., 2008) em amostras comunitárias, e de 11% a 39% 
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em amostras ambulatoriais de pacientes com CCLa (Apostolova & Cummings, 

2008). A comparação entre os subtipos de CCL sugere que aqueles com perfil 

amnéstico apresentam maior prevalência de apatia (Geda et al., 2008). Estudo 

recente, com a aplicação preliminar da nova proposição diagnóstica para apatia, 

encontrou prevalência surpreendentemente elevada, da ordem de 40% (Mulin et al., 

2011). 

 

 

1.2 Manifestação clínica 

 

 

Do ponto de vista clínico, na DA a apatia se manifesta com graus variados de 

desinteresse por diversas questões, seja na esfera pessoal, familiar ou social em 

sentido amplo. Fica comprometido o interesse por atividades anteriormente prezadas 

ou nota-se indiferença a elementos anteriormente angustiantes. Em casos graves 

observa-se embotamento afetivo franco e isolamento social (Marin, 1991a), o que 

pode ser profundamente perturbador para os familiares do paciente. A apatia tem 

sido relacionada com maior prevalência de sinais extrapiramidais na DA (Starkstein 

et al., 1997) e à maior velocidade de progressão do declínio cognitivo e funcional, ao 

ponto de ser considerada um marcador prognóstico maligno (Starkstein et al., 2006). 

Embora constitua transtorno comportamental de natureza deficitária, pode ser 

profundamente perturbador para cuidadores e familiares, devido ao desengajamento 

do paciente no autocuidado e pelo comprometimento afetivo e social que produz. De 

fato documenta-se maior risco de institucionalização, e até mesmo menor sobrevida, 
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em pacientes com DA e comportamento apático (Tun et al., 2007). Desta maneira, o 

vulto constituído por elevada prevalência, tendência a irreversibilidade e desfechos 

deletérios acarretados, fazem da apatia um problema de primeira grandeza na 

abordagem de pacientes com demência. 

 

 

1.3 Diagnóstico diferencial com depressão 

 

 

Possivelmente, um dos grandes entraves à melhor compreensão da apatia como 

síndrome particularizada diz respeito à usual confusão diagnóstica entre esta e as 

síndromes depressivas. É notório que boa parte dos indivíduos com sintomatologia 

depressiva apresenta redução manifesta da volição. É imperativo dizer, entretanto, 

que a redução observável do comportamento volitivo parece constituir o único ponto 

de comunhão entre as duas síndromes. Durante muitos anos a ausência de diretrizes 

para a identificação da apatia impediu sua correta distinção das síndromes 

depressivas, nas quais o componente afetivo negativo compromete o despertar 

motivacional, determinando comportamento apático. Há evidência consistente de que 

ambas as síndromes são dissociáveis do ponto de vista comportamental, apesar de 

coexistirem num percentual grande de pacientes (Starkstein et al., 2005). O 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação quantitativa da apatia, 

cuidadosamente desenhados para isolar o componente psicológico negativo 

característico da sintomatologia depressiva, permitiu essa inequívoca distinção 

(Marin et al., 1991b; Starkstein et al., 1992; Reichman et al., 1996; Levy et al., 1998; 
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Robert et al., 2002; Landes et al., 2005). Do ponto de vista clínico observa-se que o 

paciente tipicamente apático não vivencia a dor de existir manifesta nos pacientes 

deprimidos. Estão ausentes as ideias de menos-valia, ruína, culpa e ideação de morte; 

ao menos em proporção equivalente à sintomatologia apática. O paciente apático 

usualmente não se aflige com a decadência cognitiva e funcional que a demência lhe 

impõe.  

Ademais, as duas síndromes, apatia e depressão, parecem ter implicações 

prognósticas distintas nos pacientes com demência. Observa-se aumento progressivo 

na prevalência de apatia com o avançar do comprometimento cognitivo (Onyike et 

al., 2007). Por outro lado, tem-se relatado menor prevalência de depressão naqueles 

pacientes gravemente demenciados (Wetzels et al., 2010). Ainda corroborando a 

dissociação entre os dois construtos, observa-se que a apatia genuína tem 

comportamento estável ao longo da história natural da demência (Craig et al., 2005). 

Dificilmente um paciente corretamente diagnosticado como apático deixará de sê-lo. 

O mesmo não pode ser dito sobre a depressão na demência, cujo curso flutuante 

costuma ser a regra. Ademais, o emprego de análise fatorial de agrupamento de 

sintomas neuropsiquiátricos na demência demonstra que apatia e depressão se 

agrupam em categorias distintas (Zuidema et al., 2007). 

Implicações prognósticas diferentes também são observadas em fases que 

precedem o diagnóstico de demência. Numa coorte de pacientes com CCLa 

observou-se que aqueles com rastreio positivo para apatia, identificada pelo 

Inventário de Apatia (Robert et al., 2002), apresentavam maior incidência de 

conversão diagnóstica para demência e também manifestavam pior desempenho em 

testes de memória episódica (Robert et al., 2006a, 2006b). Todavia, também há 



7 

 

evidência de que episódio depressivo prévio constitui fator de risco para o 

diagnóstico de demência, incluindo DA (Ownby et al., 2006). Um estudo prospectivo 

demonstrou que dentre pacientes idosos deprimidos, o subescore motivacional do 

Inventário de Depressão de Beck, correlato do construto de apatia, representava o 

fator de risco de maior peso ao se avaliar a conversão para demência em um ano 

(Bartolini et al., 2005).  Em conjunto, estes dados sugerem que a sintomatologia 

apática, no contexto de doença neuropsiquiátrica no idoso, aponta para maior 

probabilidade de processo neurodegenerativo subjacente. 

Estudos empregando neuroimagem funcional também corroboram a 

dissociação entre as duas síndromes. Pouco se conhece sobre a neurobiologia da 

depressão de início tardio, em parte por tratar-se de condição clínica heterogênea em 

população onde comorbidades são muito prevalentes. Todavia, há indícios fortes 

correlacionando hiperatividade do cíngulo anterior (CA) subgenual e depressão em 

adultos jovens (Mayberg et al., 1999; Johansen-Berg, 2008). O real significado dessa 

alteração ainda é pouco compreendido, mas fornece interessante parâmetro de 

contraposição à apatia na demência, onde se observa sistematicamente hipoatividade 

do CA (Benoit et al., 2002; Lanctôt et al., 2007; Marshall et al., 2007). 

 

 

1.4 Neurobiologia  

 

 

A análise post-mortem de cérebros de pacientes com DA demonstrou haver 

correlação entre a gravidade da apatia aferida pelo INP e envolvimento 
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neuropatológico do CA (Marshall et al., 2006). Estes dados são corroborados por 

estudo de morfometria por ressonância magnética (Apostolova et al., 2007) e 

também por estudos de perfusão cerebral com tomografia computadorizada por 

emissão de fóton único (SPECT) (Benoit et al., 2002; Lanctôt et al., 2007) ou de 

pósitrons (PET) que demonstram hipometabolismo nesta mesma topografia 

(Marshall et al., 2007). Há na literatura intenso debate sobre o papel desta região 

cortical em diversos processos cognitivos. Parte dessa polêmica parece ser atribuível 

à heterogeneidade estrutural e funcional do CA, que se encontra estrategicamente 

localizado na interface entre regiões corticais límbicas e pré-motoras (Paus et al., 

2001).  

Os trabalhos de Rushworth e cols. sobre o envolvimento do CA nos processos 

cerebrais de tomada de decisão sugerem que essa região é responsável por codificar e 

atualizar valores atribuíveis às ações executadas pelo indivíduo, permitindo a ele 

otimizar seu comportamento num ambiente volátil, onde recompensas e riscos têm 

probabilidade variável de ocorrência (Rushworth & Behrens, 2008).  Além disso, é 

também bem definido o papel do CA no processamento de custos das decisões. 

Dados de experimentação em roedores demonstram claramente que lesões nessa 

topografia tornam os animais predispostos a decisões que implicam em menor 

dispêndio de esforço (Salamone et al., 2007).  

Além do CA, o córtex orbitofrontal (COF) também tem sido implicado na 

neurobiologia da apatia na demência, em estudos de neuroimagem funcional (Benoit 

et al., 2004; Holthoff et al., 2005), incluindo dados provenientes de coorte de 

pacientes com variante frontal de degeneração lobar frontotemporal (vfDLFT) 

(Peters et al., 2006). Essa região do córtex pré-frontal (CPF) constitui importante 
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centro processador de valores relacionados a objetivos e recompensas, sejam elas 

primárias, como comida, ou secundárias, como dinheiro e status social (O‟Doherty, 

2007).  

A despeito das evidências advindas de estudos de neuroimagem, ainda permeia 

a literatura sobre o tema o conceito de que há associação entre apatia e disfunção dos 

circuitos fronto-estriatais (Levy & Dubois, 2006; Teixeira-Jr & Caramelli, 2006). É 

provável que esse status quo seja inspirado pelo fato da apatia ser emblemática em 

doenças neurodegenerativas de acometimento prototipicamente subcortical, como a 

Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) (Litvan et al., 1998; Aarsland et al., 2001). 

De fato, documentou-se associação entre apatia e pior desempenho em funções 

executivas na DA (Kuzis  et al., 1999; McPherson et al., 2002). No entanto, estes 

achados, comportam algumas reservas. Boa parte desta evidência é derivada de 

coortes de pacientes em fase leve a moderada de demência, quando apatia e 

disfunção executiva são altamente prevalentes. Neste contexto, é razoável considerar 

que a associação encontrada seja casualmente dirigida pelo avançar do processo 

demencial. Ademais, nenhuma iniciativa até agora considerou a potencial influência 

do uso de inibidores da colinesterase ao investigar esta interface. Por fim, nenhum 

dos grupos que reportaram os correlatos neuropsicológicos da apatia na DA, tiveram 

a oportunidade de discutir seus achados à luz dos dados de neuroimagem disponíveis 

sobre o tema. 

 

 

1.5 Racional do estudo 
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 Embora se reconheça os avanços alcançados nos últimos anos, a neurobiologia 

da apatia ainda permanece controvertida (Guimarães et al., 2008b). Supõe-se que a 

correlação da sintomatologia apática com testes neuropsicológicos, especialmente os 

destinados a avaliar funções executivas, possa contribuir para a melhor compreensão 

da neurobiologia desta síndrome e, eventualmente, para a sua terapêutica. Para tanto, 

acreditamos que estas correlações, quando identificadas em fases bastante iniciais do 

processo de declínio cognitivo, possam refletir associações mais genuínas entre 

comportamento e cognição, e que sejam indicativas de um racional topográfico das 

disfunções corticais na DA. Parece fundamental, portanto, testar essas suposições em 

pacientes nos estágios muito leves da demência na DA e em pacientes com CCL de 

subtipo amnéstico, especialmente aqueles com prejuízo documentado em outros 

domínios da cognição, para os quais documenta-se maior risco de  conversão precoce 

para demência (Ahmed et al., 2008). 

Baterias de avaliação de funções executivas costumam ser demoradas e de 

difícil aplicação à “beira do leito”. A Bateria de Avaliação Frontal (BAF) (Dubois et 

al., 2000; Beato et al., 2007) e a Entrevista Executiva (EXIT-25) (Royall et al., 2002; 

Matioli et al., 2008) são testes breves e de fácil aplicação que se prestam à avaliação 

destas funções. De fato, investigação recente em uma coorte japonesa de pacientes 

com DA em fase leve demonstrou que o desempenho na BAF era fortemente 

influenciado pela presença de apatia em associação com depressão (Nakaaki et al., 

2008). 

Até muito recentemente não havia consenso na literatura internacional acerca 

de critérios diagnósticos específicos para apatia. Embora tenha surgido uma nova 
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proposição diagnóstica (Robert et al., 2009), ela ainda carece de validação em larga 

escala. A experiência clínica sugere que a apatia corresponde a um fenômeno 

dimensional e de expressão clínica heterogênea. Iniciativas de categorização 

diagnóstica como a proposta por Starkstein e cols. (2001) parecem sacrificar a 

sensibilidade diagnóstica em benefício da especificidade.  

O INP tem sido a ferramenta diagnóstica mais amplamente utilizada na 

literatura internacional. Este instrumento é baseado em uma pergunta de rastreio 

referente a um transtorno de comportamento específico. Após uma resposta positiva 

ao rastreio detalha-se o fenômeno com perguntas adicionais, compondo-se um escore 

total por domínio analisado, ex. apatia, baseado na intensidade (1 a 3) e na frequência 

observada nas últimas duas semanas (1 a 4). Essa estruturação comporta duas 

limitações quanto à identificação de apatia: primeiramente, casos positivos ao 

rastreio muitas vezes têm sintomatologia clinicamente irrelevante, definida por 

escores menores do que 4; segundo, como a apatia pode se manifestar de maneira 

heterogênea, muitas vezes a pergunta de rastreio não captura a sintomatologia apática 

e o paciente é categorizado incorretamente. 

Tendo em vista as dificuldades de eleger um instrumento que permita com 

acurácia razoável um diagnóstico categórico de apatia, parece mais racional estudar 

os correlatos clínicos e neuropsicológicos da apatia, mediante uma medida que 

quantifique esse transtorno de maneira dimensional. A Apathy Evaluation Scale 

(Marin, 1991b) e sua forma reduzida, adaptada por Starkstein e cols. (1992), Apathy 

Scale, têm sido utilizadas de maneira bem sucedida para a quantificação deste 

comportamento em pequenos ensaios terapêuticos (Herrmann et al., 2008; Czernecki 

et al., 2008).  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral  

 

 

 Investigar em pacientes em fase de demência leve na DA provável e em 

pacientes com CCLa os correlatos neuropsicológicos da sintomatologia 

apática.  

 

 

2.2 Específicos 

 

 

 Quantificar a intensidade da sintomatologia apática, por meio da Escala de 

Apatia (EA), em uma amostra de indivíduos nas fases bem iniciais do 

processo de declínio cognitivo, desde o estágio de CCL à demência leve. 

 Correlacionar os escores obtidos através da EA com o desempenho dos 

indivíduos com DA leve e CCLa em testes breves de função executiva, como   

a EXIT-25 e a BAF.  

 Correlacionar os escores obtidos pela EA com o desempenho dos indivíduos 

com DA leve e CCLa nas subescalas da Escala de Avaliação de Demência 

(DRS) que quantificam funções executivas, como “Conceituação” e  

“Iniciativa e Perseveração”. 
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 Investigar em indivíduos com DA leve e CCLa se algum teste da Bateria 

Breve  de Rastreio Cognitivo (BBRC-Edu), ou algum teste de avaliação 

neuropsicológica adicional se correlaciona com a gravidade dos sintomas 

apáticos, quantificados pela EA. 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1 População 

 

 

A população do estudo foi constituída de 87 participantes divididos em três 

grupos. O grupo 1 consiste de 28 indivíduos que preenchiam critérios diagnósticos 

para DA provável em estágio de demência leve. O grupo 2 é constituído por 26 

indivíduos categorizados como tendo diagnóstico de CCLa. O grupo 3 representa os 

controles, totalizando 33 indivíduos com características sociodemográficas (idade, 

escolaridade e gênero) semelhantes às dos grupos 1 e 2. 

A maioria absoluta dos participantes foram convenientemente selecionados e 

testados durante as avaliações do projeto Pietà, estudo populacional sobre 

envelhecimento cerebral bem sucedido em idosos com 75 anos ou mais, aprovado 

pelo comitê de ética da UFMG (CAAE 0126.0.203.000-07), e realizado na cidade de 

Caeté, Minas Gerais, de janeiro de 2008 a abril de 2009. Participantes adicionais 

foram recrutados na unidade de Neurologia Cognitiva de do Comportamento do 

Hospital das Clínicas da UFMG. Desde 2007 todos pacientes atendidos nesta 

unidade são uniformemente convidados a participar de estudo “Avaliação Ampla do 

Perfil Clínico dos Pacientes Atendidos no Ambulatório de Neurologia Cognitiva do 

Hospital das Clínicas da UFMG de 2007 a 2011”, por meio do qual se constrói um 

registro de todas as  avaliações a que são submetidos os pacientes neste ambulatório. 

Este estudo tem aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da UFMG (CAAE 
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0093.0.203.000-07.). Com o objetivo de manter a homogeneidade dos participantes, 

nesta unidade terciária de atendimento foram selecionados apenas aqueles pacientes 

com idade de 75 anos ou mais e com escolaridade menor do que 8 anos de educação 

formal. 

O diagnóstico sindrômico de demência foi definido conforme critérios do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-IV (DSM-IV, APA1994). 

Os instrumentos utilizados para o diagnóstico de demência consistiram em uma 

história clínica pormenorizada, coerente com a presença de declínio cognitivo e 

funcional, exigindo-se desempenho comprometido na BBRC-Edu e um escore maior 

do que 5 no questionário de atividades instrumentais (QAF) (Pfeffer et al., 1982). Os 

pontos de corte utilizados nos testes da BBRC-Edu foram definidos conforme quatro 

faixas de escolaridade: analfabetos, 1-3 anos, 4-7 anos, e maior do que 7 anos 

completos de educação formal. Para o MEEM, utilizaram-se os respectivos pontos de 

corte: 18, 21, 24 e 26 (Brucki et al., 2003; Santos et al., 2009). Para o teste de 

fluência verbal semântica (animais) os pontos de corte, para os mesmos estratos de 

escolaridade foram, respectivamente, 9, 12, 12 e 13 (Caramelli et al., 2007). Para o 

teste de memória de figuras utilizou-se um ponto de corte de 6 pontos na etapa de 

recordação tardia, independentemente do nível educacional (Nitrini et al., 2004). 

No grupo 1, o diagnóstico de DA provável foi estabelecido conforme os 

critérios do National Institute of Neurological and Communicative Disorders and the 

Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) 

(McKhann et al., 1984). A definição de estágio leve de demência na DA foi realizada 

por intermédio do instrumento de estadiamento Functional Assessment Staging in 

Alzheimer’s Disease (FAST) (Reisberg, 1988). Demência vascular (DV) foi excluída 
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conforme critérios do National Institute of Neurological Disorders and Stroke and 

Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences 

(NINDS-AIREN) (Roman et al., 1993). 

Para a formação do grupo 2, o diagnóstico de CCLa foi estabelecido conforme 

a proposição original de Petersen (Petersen et al.1999; Petersen, 2004), exigindo-se a 

presença de queixa referente à memória, preferencialmente corroborada por familiar, 

impressão subjetiva à anamnese de declínio em relação a um nível prévio, podendo 

haver interferência leve nas atividades de vida diária mas sem prejuízo de autonomia, 

atestados por um desempenho no QAF menor ou igual a 5. Além disso, exigiu-se 

comprometimento de memória objetivamente documentado, situado entre -1,0 e -1,5 

desvios-padrão em relação à média do desempenho na tarefa de evocação tardia do 

Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT) (Rey, 1958; Malloy-Diniz 

et al., 2007), conforme referência estratificada por faixa de escolaridade obtida da 

própria população (Santos et al., 2009).  

Embora não consistisse critério de exclusão para a formação dos grupos 1 e 2, 

optou-se por restringir a inclusão de pacientes com diagnóstico de Depressão Maior 

(DM) vigente, conforme critérios do DSM-IV (APA, 1994), mediante a Mini- 

Entrevista Psiquiátrica (MINI) estruturada (Sheehan et al. 1998; Amorim, 2000), em 

virtude da sobreposição sintomática entre apatia e depressão. 

Cabe ressaltar que todos os pacientes com comprometimento cognitivo, 

pertencentes aos grupos 1 ou 2, foram avaliados antes da introdução de terapêutica 

com fármacos inibidores da colinesterase. 

Para a formação do grupo 3, de indivíduos controles, foi exigido desempenho 

preservado na BBRC-Edu, ausência de transtorno psiquiátrico vigente ou prévio, 
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ausência de doença neurológica, ausência de déficit neurossensorial (auditivo ou 

visual) potencialmente comprometedor de desempenho nos testes utilizados e a não 

utilização de drogas com ação potencialmente deletéria no sistema nervoso central, 

conforme os critérios de inclusão dos estudos clássicos de normatização da Clínica 

Mayo (MOANS) (Ivnik et al., 1992). 

 

 

3.2 Procedimentos 

 

 

3.2.1 Instrumentos de avaliação utilizados 

 

 

3.2.1.1 Bateria Breve de Rastreio Cognitivo – Edu (BBRC-Edu) (Nitrini et 

al.,1994) 

 

 

A BBRC-Edu consiste em nove tarefas. Destas, 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 Teste de Fluência 

Verbal Semântica (categoria animais). O Teste de Memória de Figuras consiste 

inicialmente na apresentação de uma prancha com 10 figuras desenhadas, que devem 

ser identificadas e nomeadas pelo participante (Etapas 1 e 2). Cumprida esta etapa, e 

sem prévio aviso, pede-se ao indivíduo que se recorde incidentalmente das figuras 
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apresentadas, tarefa para a qual ele possui um minuto de tempo. Seguem-se mais 

duas exposições sucessivas da prancha de figuras, ambas de 30 segundos de duração, 

na qual o sujeito é explicitamente instruído a memorizá-las, intercaladas por novo 

período de um minuto para evocação das figuras. As três etapas sucessivas de 

exposição e evocação constituem a fase de aprendizado, cujo escore máximo é de 30 

pontos. Passa-se em seguida à aplicação do Teste de Fluência Verbal Semântica 

(animais em 1 minuto) e o Teste do Desenho do Relógio (Etapas 6 e 7). Terminadas 

estas etapas, e respeitando-se um hiato temporal de cinco minutos, retorna-se ao teste 

de memória de figuras para a tarefa de evocação tardia. Desta vez, o examinado deve 

falar todas as figuras que lhe foram apresentadas anteriormente sem que o 

examinador apresente os estímulos novamente (Etapa 8). Por último, uma nova 

prancha contendo as 20 figuras, das quais 10 anteriormente apresentadas e 10 

inéditas, é colocada em frente ao indivíduo, e solicita-se a ele que identifique os 

desenhos previamente mostrados, configurando a tarefa de reconhecimento (Etapa 

9). Os dados do teste do desenho do relógio não foram utilizados para análise devido 

à baixa escolaridade da população estudada. 

 

 

3.2.1.2 Questionário de Atividades Funcionais (QAF) (Pfeffer et al., 1982) 

 

 

Trata-se de instrumento a ser aplicado junto ao cuidador ou familiar que 

comprove convívio diário mínimo com o indivíduo avaliado. Suas 10 questões 

investigam atividades instrumentais da vida diária. Cada item permite uma pontuação 
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de 0 a 3, o que determina uma abrangência total de escores de 0 a 30, onde maiores 

valores significam pior desempenho funcional. Seu uso tem sido amplamente 

empregado para diagnóstico de comprometimento funcional em estudos 

populacionais sobre prevalência de demência, incluindo estudos brasileiros (Herrera 

et al., 2002; Nitrini et al., 2009; Caramelli et al. 2011). O ponto de corte 5/6 parece 

diferenciar com boa acurácia indivíduos CCL de indivíduos com demência (Teng et 

al., 2010). 

 

 

3.2.1.3 Entrevista Executiva (EXIT-25) (Royall et al., 2002; Matioli et al., 2008) 

 

 

A EXIT-25 consiste em um teste de fácil aplicação, passível de ser realizado “à 

beira do leito”, com duração média de 15 minutos. Constitui-se de 25 itens, e cada 

um deles permite um escore de 0 a 2 pontos,  o que determina uma abrangência total 

de escores de 0 a 50 pontos, com aqueles mais elevados significando um pior 

desempenho. Seus subitens consistem em: 1) tarefa de números/letras; 2) fluência 

verbal fonética com letra “A”; 3) fluência em desenhar; 4) repetição de sentenças 

alteradas; 5) percepção temática; 6) tarefa de memória/distração; 7) tarefa com 

interferência; 8) comportamento automático I; 9) comportamento automático II; 10) 

reflexo de preensão palmar; 11) hábito social; 12) impersistência motora; 13) reflexo 

de projeção tônica dos lábios; 14) tarefa índex-nariz-índex; 15) tarefa vai/não vai; 

16) ecopraxia I; 17) sequência de mãos de Luria I; 18) sequência de mãos de Luria 

II;  19) tarefa de segurar;  20) ecopraxia II; 21) tarefa de comando complexo; 22) 
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tarefa de ordenar em série reversa; 23) tarefa de contar;  24) comportamento de 

utilização; 25) comportamento de imitação. 

 

 

3.2.1.4 Bateria de Avaliação Frontal (BAF) (Dubois et al. 2000; Beato et al., 2007) 

 

 

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

comumente atribuídas a regiões corticais pré-frontais. 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.  

 

 

3.2.1.5 Escala de Avaliação de Demência (DRS) (Mattis, 1988; Porto et al., 2003) 

 

 

É uma bateria de avaliação neuropsicológica específica para a investigação de 

demência. É capaz de fornecer informações sobre o status cognitivo global 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 tarefas menos exigentes. Além de um escore total máximo de 144 
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pontos, em que pontuações mais altas indicam melhor desempenho, este instrumento 

oferece ainda resultados parciais, que são referentes a cinco domínios cognitivos: 

Atenção (37 pontos), Iniciativa e Perseveração (37 pontos), Construção (6 pontos), 

Conceituação (39 pontos) e Memória (25 pontos).  

 

 

3.2.1.6 Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT) (Rey, 1958; 

Malloy-Diniz et al., 2007).
 

 

 

Trata-se de um teste de memória episódica em que o estímulo é apresentado 

verbalmente ao indivíduo examinado por meio da leitura em voz alta de uma lista de 

palavras (Lista A) contendo 15 substantivos, por cinco vezes seguidas, intercaladas 

cada uma delas por tentativas de evocação dos estímulos apresentados. O somatório 

do desempenho de evocação nas cinco tentativas (A1-A5) é considerado uma medida 

de aprendizado. Após esta etapa, apresenta-se ao examinado uma nova lista distratora 

contendo outros 15 substantivos (Lista B), seguida por mais uma tentativa de 

evocação destes novos estímulos (B1). Terminada esta sexta etapa, pede-se ao 

examinado que evoque espontaneamente as palavras referentes à Lista A inicial 

(A6). Após 30 minutos de intervalo repete-se esse procedimento (A7).   

 

 

3.2.1.7 Escala de Apatia (EA) (Starkstein et al., 1992; Guimarães et al., 2009).
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A EA consiste de 14 questões que se propõem a investigar diversos aspectos da 

sintomatologia apática. Cada item da escala permite um escore de 0 a 3, de maneira 

que a pontuação total possível varia de 0 a 42, com escores mais elevados sugerindo 

maior gravidade de sintomas. A escala produz, portanto, uma avaliação dimensional 

dos sintomas apáticos, sem permitir com precisão um diagnóstico categórico de 

Apatia. Em iniciativa prévia com este instrumento propôs-se um ponto de corte 

acima de 14 pontos para do diagnóstico de Apatia clinicamente relevante (Kuzis et 

al., 1999). Estudo posterior do mesmo grupo de pesquisadores utilizando critério 

diagnóstico categórico para identificar Apatia na DA (Starkstein et al., 2001), 

apontou escores médios acima de 20 pontos nos indivíduos acometidos por este 

transtorno (Starkstein et al., 2005). 

A versão em português da EA, foi formalmente traduzida a partir do 

instrumento original, Apathy Scale (Starkstein et al., 1992), sob anuência do seu 

autor. Algumas de suas propriedades psicométricas foram avaliadas e demonstrou-se 

boa validade de construto (Guimarães et al., 2009), correlacionando-se fortemente 

com medidas de apatia obtidas com o Inventário Neuropsiquiátrico (INP) 

(Cummings et al., 1994; Camozzato et al., 2008) e com desempenho funcional 

auferido com a Escala de Incapacidade em Demência (DAD) (Gélinas et al., 1999; 

Bahia et al., 2010). Durante este processo inicial de validação aplicou-se o critério 

diagnóstico categórico sugerido por Starkstein e cols. (2001) nos sujeitos avaliados e 

observou-se que o mesmo era rigorosamente específico em detrimento da 

sensibilidade (dado não publicado). Não parece casual que o critério diagnóstico 

recentemente proposto para identificar Apatia na DA (Robert et al., 2009) e em 



23 

 

outras desordens neuropsiquiátricas tenha revisado esta limitação, exigindo menos 

sintomas para o diagnóstico, e alcançado melhor acurácia (Mulin et al., 2011).  

A aplicação da EA foi realizada por um único examinador (o próprio pós-

graduando). Nos pacientes com comprometimento cognitivo, Grupos 1 e 2, a escala 

foi administrada a um cuidador ou familiar com  convívio diário com o indivíduo 

avaliado. No Grupo 3 a EA foi administrada aos próprios participantes. 

 

 

3.2.1.8 Escala de Avaliação de Incapacidade na Demência (DAD-Br) (Gélinas et 

al., 1999; Bahia et al., 2010) 

 

 

 A escala DAD foi concebida com o objetivo de avaliar o declínio funcional 

observado em pacientes com demência. O instrumento consiste de 40 itens, que 

investigam um amplo espectro de atividades de vida diária, tanto de caráter 

instrumental (26 itens), quanto básico (14 itens), como o autocuidado. Os itens 

devem ser pontuados de maneira dicotômica caso cumpridos (1 pt.) ou não (0 pt.), no 

período predefinido de duas semanas anteriores à avaliação. Sua estrutura é ainda 

subdividida em três grandes domínios: que investigam se o indivíduo tomou a 

Iniciativa em executar uma determinada atividade (13 itens), se adequadamente 

efetuou o Planejamento e Organização para executar uma tarefa (10 itens), e se de 

fato foi bem sucedido à Realização Efetiva (17 itens) da atividade investigada. As 

atividades que contigencialmente não puderam ser observadas nas duas semanas 

anteriores são excluídas do escore final, representado por um percentual (0-100) das 
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respostas positivas dentre as atividades observáveis. 

 

 

3.3 Descrição da ordem de administração dos instrumentos 

 

 

Os participantes eram inicialmente submetidos à avaliação médica com vistas à 

sua caracterização cognitiva preliminar, através da BBRC-Edu; caracterização 

funcional, através do QAF; e à identificação de transtornos psiquiátricos conforme 

critérios do DSM-IV, mediante a entrevista estruturada do MINI. Após esta etapa os 

indivíduos foram submetidos à avaliação neuropsicológica e funcional, administrada 

por uma equipe de três neuropsicólogas, todas com pelo menos três anos de 

experiência clínica na avaliação de pacientes com comprometimento cognitivo, 

consistindo da BAF, DAD-Br, RAVLT e DRS. A avaliação de apatia foi 

desenvolvida a seguir, sendo executada exclusivamente pelo próprio pós-graduando, 

que também foi o responsável pela aplicação da escala EXIT-25. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

 

O teste de normalidade de D‟Agostino-Pearson permitiu análise da distribuição 

dos dados para as variáveis contínuas. 

Foi utilizado o método de ANOVA para a comparação entre grupos, no caso de 
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variáveis com distribuição normal. Para as variáveis não normais, utilizou-se o teste 

de Kruskal-Wallis.  

Os coeficientes de correlação entre as variáveis contínuas foram calculados 

através do teste de Spearman, após análise de distribuição apropriada. Para essa 

finalidade o desempenho nos testes de avaliação cognitiva foi normalizado por faixa 

de escolaridade (zero; 1-3; 4-7; >7 anos), conforme o desempenho de indivíduos sem 

comprometimento cognitivo provenientes da coorte de origem comunitária 

(Machado et al., 2009; Santos et al., 2009). As análises de correlação foram 

realizadas dentro dos grupos 1 e 2, compostos por indivíduos com DA (n=28) e 

CCLa (n=26) respectivamente, e em dois grupos adicionais formados a partir de 

combinações dos anteriores. Admitindo-se um racional teórico de continuidade 

patológica entre os grupos com CCLa e DA, constituiu-se o grupo CC, composto por 

todos os 54 indivíduos com comprometimento cognitivo, e o grupo DA+ (n=35) 

composto pelos 28 indivíduos inicialmente diagnosticados com DA, combinados aos 

sete pacientes com CCLa que desenvolveram demência no seguimento. 

Análise adicional da associação entre sintomatologia apática e seus correlatos 

neuropsicológicos foi realizada por meio da divisão dos indivíduos com 

comprometimento cognitivo (grupo CC) a partir da mediana dos escores na EA. Os 

dois subgrupos identificados foram comparados quanto ao desempenho nas 

avaliações utilizadas por meio do teste de Mann-Whitney. 

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

grupos com variável dicotômica (gênero). 

Considerou-se o nível de significância estatística como p<0,05. 
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As análises estatísticas foram realizadas através do programa MedCalc, versão 11.5.1  

para Windows. 



27 

 

4. RESULTADOS 

 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos grupos, bem 

como a proporção de pacientes com transtorno depressivo, seja distimia ou espisódio 

depressivo maior.  

No grupo de pacientes com DA (grupo 1), 64,3% dos indivíduos pertenciam 

ao gênero feminino. No grupo de com CCLa (grupo 2) essa mesma proporção foi de 

57,7%, e no grupo dos controles (grupo 3) 60,6% eram mulheres. Não se encontrou 

diferença entre os grupos quanto à distribuição por gênero (X
2
=0,126; n.s.). 

O grupo 1 era constituído por 21,4% de indivíduos com DA, cuja inclusão no 

estudo ocorreu a partir de ambulatório terciário de referência em Neurologia 

Cognitiva. Apenas um paciente com CCLa (grupo 2) foi recrutado em ambulatório 

terciário, representando 3,8% deste grupo. A totalidade do grupo 3 tinha origem 

populacional.  

Quanto à presença de transtorno afetivo, apenas dois indivíduos em toda a 

amostra apresentavam Depressão Maior vigente, e ambos apresentavam CCLa 

(grupo 2), representando 7,7% deste grupo. O diagnóstico de distimia foi encontrado 

em dois pacientes com DA (grupo 1) e em dois com CCLa (grupo 2), representando 

7,1% e 7,7% dos indivíduos dos respectivos grupos. 

A média de idade nos indivíduos com DA (grupo 1) foi de 81,9 ± 4,8 anos, de 

80,8 ± 3,7 anos no grupo com CCLa (grupo 2) e de 79,5 ± 3,5 anos nos controles 

(grupo 3). Não se observou diferença significativa quanto à idade na comparação 

entre os três grupos (ANOVA, F=2,77; p=0,068).  
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A média de escolaridade dos indivíduos com DA (grupo 1) foi de 2,5 ± 2,0 

anos, de 3,7 ± 2,8 anos no casos de CCLa (grupo 2) e de 3,7 ± 3,3 anos nos controles 

(grupo 3). Não se observou diferença significativa quanto à idade na comparação 

entre os três grupos (ANOVA, F=1,77; n.s.).  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e variáveis clínicas principais das amostras. 

 GRUPO 1 

DA 

GRUPO 2 

CCLa 

GRUPO 3 

CONTROLES  

 n % Média DP n % Média DP n % Média DP 

 28    26    33    

GÊNERO             

Feminino 18 64,3   15 57,7   20 60,6   

Masculino 10 36,7   10 42,3   13 39,4   

ORIGEM             

Ambulatorial 6 21,4   1 3,8   0 0   

Populacional 22 78,6   25 96,2   33 100   

DEPRESSÃO MAIOR 0 0   2 7,7   -    

DISTIMIA 2 7,1   2 7,7   -    

IDADE (a)   81,9 4,8   80,8 3,7   79,5 3,5 

ESCOLARIDADE (a)   2,5 2,0   3,7 2,8   3,7 3,3 

DROGA SNC 9 32,1   7 26,9   -    

Benzodiazepínico 6 21,4   5 19,2   -    

Anticolinérgicos 3 10,7   3 11,5   -    

FONTE: elaborada pelo autor 

DP: desvio-padrão;  a: anos; SNC: sistema nervoso central 

 

 

Conforme a metodologia proposta, nenhum dos pacientes com 

comprometimento cognitivo, pertencentes aos grupos 1 ou 2, estavam em tratamento 

com fármacos inibidores da colinesterase por ocasião das avaliações. Observou-se 

que nove indivíduos com DA (grupo 1) e sete com CCLa (grupo 2) faziam uso de 

drogas potencialmente prejudiciais à atividade do sistema nervoso central (SNC).  

Destes indivíduos, seis  do grupo 1 e cinco do grupo 2 estavam em uso de 
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benzodiazepínicos. Destaca-se ainda que três pacientes com DA (grupo 1) e três com 

CCLa (grupo 2) faziam uso de drogas com efeito anticolinérgico.  

A Figura 1 representa os desfechos cognitivos documentados para os 

pacientes com CCLa após seguimento médio de 15,1 ± 2,7 meses. Neste período,  

sete indivíduos (26,9%; cinco mulheres) foram considerados conversores, recebendo 

diagnóstico de DA, um (3,9%) paciente foi reconsiderado como saudável,  e  quatro 

(15,4%) indivíduos não tiveram seguimento; 14 (53,9%) pacientes com CCLa 

persistiram categorizados desta maneira. A taxa de conversão anual no grupo 2 foi de 

21,5%. 

 

Figura 1. Desfechos cognitivos observados (%) para os indivíduos com CCLa. 

 
FONTE: elaborada pelo autor 

 

A Tabela 2 apresenta o desempenho dos grupos para cada uma das avaliações 

às quais os participantes foram submetidos. 
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Tabela 2. Desempenho dos grupos nas avaliações cognitivas, funcional e comportamental 

empregadas. 

 
GRUPO 1 

DA 

GRUPO 2 

CCLa 

GRUPO 3 

CONTROLES 
KW 

 n Média DP n Média DP n Média DP Valor -p 

 28   26   33    

MEEM a,b,c  19,6 4,2  22,7 3,4  25,3 3,1 <0,0001 

BBRC-Edu           

Teste de memória de figuras -

recordação tardia em 5‟ a,b,c 
 4,4 2,1  5,5 1,7  7,8 1,3 <0,0001 

Fluência verbal semântica 

(animais) a,b,c 
 8,5 3,9  11,2 2,7  13,8 3,5 <0,0001 

EXIT-25 b,c  26 4,5  25 4,6  17,3 6,2 <0,0001 

BAF b,c  6,1 2,7  7,3 2,5  10,1 3,1 0,0004 

QAF a,b,c  9,7 4,5  1,2 1,6  0,1 0,4 <0,0001 

DAD-Br a,b,c  75,3 14,5  92 1,0  99,5 1,2 <0,0001 

ESCALA DE APATIA a,b,c  20,6 9  14,1 8  4,9 3,8 <0,0001 

DRS           

Total a,b,c  98,7 19  111,4  13,2  121,1 12,9 <0,0001 

Atenção b,c  31,5 3,2   33,5 2,3  34,5 2,1 0,0012 

Iniciativa e Perseveração b,c  25,7 6,5   28,4 4,9  33,6 2,8 <0,0001 

Construção b,c  3,2 2,1   4,1 2  5,2 1,2 0,0004 

Conceituação b,c  23,9 7,6   27,3 5,2  31,4 5,3 0,0003 

Memória a,b,c  14,1 4,1   18,6 3,2  21,4 3,5 <0,0001 

RAVLT           

Aprendizagem a,b,c  20 5,5  26,2 6,1  30,1 6,6 <0,0001 

Recordação tardia em 5' b,c  1,6 1,5  2,7 2  5,3 1,7 <0,0001 

Recordação tardia em  30‟ a,b,c  0,6 1,6  1,4 1,4  5 1,9 <0,0001 

FONTE: elaborada pelo autor 

DA: doença de Alzheimer; CCLa: Comprometimento Cognitivo Leve de subtipo amnéstico; KW: teste 

de Kruskal-Wallis; MEEM: Mini-Exame do Estado Mental; BBRC-Edu: Bateria breve de rastreio 

cognitivo; BAF: Bateria de avaliação frontal; QAF:Questionário de atividades funcionais; DAD-Br: 

Escala de avaliação de incapacidade na demência; DRS: Escala de avaliação de demência; RAVLT: 

Teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey  

a: Grupo 1 ≠ Grupo 2, DA pior que CCLa. 

b: Grupo 2 ≠ Grupo 3, CCLa pior que controles. 

c: Grupo 1 ≠ Grupo 3, DA pior que controles. 
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No MEEM os indivíduos com DA (grupo 1) obtiveram 19,6 ± 4,2 pontos; no 

grupo com CCLa (grupo 2) o desempenho médio foi de 22,7 ± 3,4 pontos, enquanto 

que nos controles (grupo 3) foi de 25,3 ± 3,1 pontos. Para esta variável todos os 

grupos diferiam significativamente entre si (T=26,89; p<0,0001).O desempenho na 

recordação tardia em 5‟ do teste de memória de figuras da BBRC-Edu foi de 4,4 ± 

2,1 pontos no grupo 1;  5,5 ± 1,7 pontos no grupo 2,  e 7,8 ± 1,3 no grupo 3, 

encontrando-se diferença estatisticamente significativa entres os grupos (T=41,04; 

p<0,0001). 

Para o teste de fluência verbal semântica (animais), observou-se desempenho 

médio de 8,5 ± 3,9 pontos nos pacientes com DA (grupo1), 11,2 ± 2,7 pontos no 

grupo com CCLa (grupo 2), e 13,8 ± 3,5 pontos nos controles, havendo diferença 

estatisticamente significativa entre todos os grupos (T=24,45; p<0,0001). 

O desempenho médio na EXIT-25 foi de 26 ± 4,5 pontos no grupo 1; 25 ± 4,6 

pontos no grupo 2 e  de 17,3 ± 6,2 pontos no grupo 3. A análise estatística acusou 

diferença significativa entre os grupos (T=28,9; p<0,0001), embora somente entre os 

grupos de indivíduos com comprometimento cognitivo (grupos 1 e 2) e os controles, 

em análise post hoc. 

Na BAF o desempenho médio do grupo 1 foi de 6,1 ± 2,7 pontos, 7,3 ± 2,5 

pontos no grupo 2 e de 10,1 ± 3,1 nos controles . Assim como na EXIT-25, a análise 

estatística apontou diferença significativa entre os grupos (T=15,45; p=0,0004), 

porém somente dos Grupos 1 e 2 em relação aos controles.  

Em relação ao desempenho funcional, observou-se que o escore médio no 

QAF foi de 9,7 ± 4,5 no grupo 1, 1,2 ± 1,6 no grupo 2 e de 0,1 ± 0,4 no grupo 3. 

Todos os grupos diferiam significativamente entre si à análise estatística (T= 57,9; p 
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< 0,0001). A avaliação funcional auferida através da escala DAD produziu os 

seguintes escores: 75,3 ± 14,5 pontos no grupo 1, 92 ± 1,0 pontos no grupo 2 e 99,5 

± 1,2 pontos no grupo 3. Também para esta avaliação, todos os grupos avaliados 

diferiram significativamente entre si (T=35,8; p<0,0001) 

Quanto à EA, no grupo 1 observou-se escore médio de 20,6 ± 9 pontos, no 

grupo 2, 14,1 ± 8 pontos, e no grupo 3, 4,9 ± 3,8 pontos. Também foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre todos os grupos (T=39,41; p < 0,0001). 

Na Escala de Avaliação de Demência (DRS) o desempenho médio do grupo 1  

foi de 98,7 ± 19 pontos para o escore total. Em relação às suas subescalas, observou-

se o seguinte desempenho: 31,5 ± 3,2 pontos em Atenção; 25,7 ± 6,5 pontos em 

Iniciativa e Perseveração; 3,2 ± 2,1 pontos em Construção; 23,9 ± 7,6 pontos em 

Conceituação; e 14,1 ± 4,1 pontos na subescala Memória. O desempenho médio 

obtido pelo grupo 2 foi o seguinte: 111,4 ± 13,2  pontos no escore total; 33,5 ± 2,3 

pontos em Atenção; 28,4 ± 4,9 pontos em Iniciativa e Perseveração; 4,1  ± 2 pontos 

em Construção; 27,3 ± 5,2 pontos em Conceituação; e 18,3 ± 3,2 pontos na subescala 

Memória. O grupo 3, representado pelos controles, teve desempenho médio de 121,1 

± 12,9 pontos no score total; 34,5 ± 2,1 pontos em Atenção; 33,6 ± 3,8 em Iniciativa 

e Perseveração; 5,2 ± 1,2 pontos em Construção; 31,4 ± 5,6 pontos em Conceituação; 

e 21,4 ± 3,5 pontos na subescala Memória. Em relação à comparação entre os 

grupos, o teste de Kruskal-Wallis apontou diferenças significativas entre os três 

grupos para os escores total (T=33,8; p<0,0001) e na subescala  Memória (T=30,35; 

p<0,0001). Nas subescalas Atenção (T=13,3; p=0,0012), Conceituação (T=15,97; 

p=0,0003), Iniciativa e Perseveração (T=21,86; p<0,0001), e Construção (T=15,7; 
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p=0,0004) somente os controles (grupo 3) se diferenciavam dos indivíduos com 

comprometimento cognitivo (grupos 1 e 2) em análise post-hoc. 

No RAVLT o grupo 1 apresentou o seguinte desempenho médio: 20 ± 5,5 

pontos para a tarefa de aprendizagem (A1-A5); 1,6 ± 1,5 pontos na evocação tardia 

de 5‟ (A6); e 0,6 ± 1,6 pontos na evocação tardia de 30‟(A7). Para o grupo 2 

observou-se desempenho médio de 26,2 ± 6,1 pontos para a tarefa de aprendizagem; 

2,7 ± 2 pontos na evocação tardia de 5‟; e 1,4 ± 1,4 pontos  na evocação tardia de 

30‟. No grupo 3 o desempenho médio foi de 30,1 ± 6,6 pontos para a tarefa de 

aprendizagem; 5,3 ± 1,7 pontos na evocação tardia de 5‟; e 5 ± 1,9 pontos na 

evocação tardia de 30‟. Observou-se diferença estatisticamente significativa na 

comparação entre os grupos para as tarefas de aprendizagem (A1-A5) (T=22,89; 

p<0,0001) e recordação tardia em 30‟ (A7) (T=34,5; p<0,0001). Na tarefa de 

recordação tardia em 5‟ (A6), o teste de Kruskal-Wallis (T=26,5; p<0,0001) indicou 

diferenças apenas entre os controles (grupo 3) e os grupos com comprometimento 

cognitivo (grupos 1 e 2) à análise post-hoc. O teste de Mann-Whitney apontou uma 

tendência à significância para a comparação entre os indivíduos com DA (grupo 1) e 

CCLa (grupo 2) (Z=1,78; p=0,075). 

A Tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação (rho) de Spearman entre 

os escores obtidos através da EA e o desempenho normalizado para faixa de 

escolaridade nos diversos testes cognitivos e demais avaliações às quais foram 

submetidos os grupos 1 e 2. Ainda nesta tabela, observa-se o mesmo painel de 

análises para outros dois grupos: o grupo DA+ (n=35), constituído pela fusão do 

grupo de pacientes com DA mais os sete indivíduos com CCLa e que apresentaram 
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conversão para demência no seguimento; e o grupo CC (n=54), que resulta da fusão 

dos grupos 1 e 2. 

 

Tabela 3. Coeficientes de correlações de Spearman entre os escores na EA, DAD e o desempenho 

normalizado por faixa de escolaridade na BBRC-Edu, EXIT-25, BAF, DRS e RAVLT.  

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO DA+ GRUPO CC 

 
DA CLLa 

DA + CCLa 

conversores 
DA + CCLa 

 

 rho p rho p rho p rho p 

EXIT-25 0,16 n.s. -0,06 n.s. 0,21 n.s. 0,09 n.s 

BAF 0,13 n.s. 0,26 n.s. 0,06 n.s. 0,09 n.s. 

MEEM 0,05 n.s. 0,35 n.s. -0,02 n.s. 0,01 n.s. 

BBRC-Edu         

Teste de memória de figuras         

Aprendizagem -0,3 n.s. -0,21 n.s. -0,39 <0,05 -0,37 < 0,01 

Recordação tardia em 5‟ -0,23 n.s. -0,3 n.s. -0,37 <0,05 -0,31 < 0,05 

Fluência verbal - Animais 0 n.s. -0,03 n.s. -0,11 n.s. -0,12 n.s. 

DRS         

Total -0,07 n.s. 00 n.s. -0,22 n.s. -0,18 n.s. 

Atenção -0,46 <0,05 -0,38 0,068 -0,59 <0,01 -0,48 < 0,01 

Iniciativa e Perseveração 0,07 n.s. -0,14 n.s. 0,02 n.s. -0,06 n.s. 

Construção -0,24 n.s. -0,2 n.s. -0,18 n.s. -0,26 n.s. 

Conceituação 0,14 n.s. -0,14 n.s. 0,05 n.s. 00 n.s. 

Memória -0,08 n.s. 0,34 n.s. -0,15 n.s. -0,07 n.s. 

RAVLT         

Aprendizagem -0,01 n.s. -0,2 n.s. -0,28 n.s. -0,29 0,054 

Recordação tardia em 5'  -0,58 <0,01 -0,07 n.s. -0,47 <0,05 -0,34 < 0,05 

Recordação tardia em  30‟ -0,34 n.s. -0,35 0,095 -0,45 <0,05 -0,44 < 0,001 

DAD -0,27 n.s. -0,7 <0,001 -0,78 <0,001 -0,58 <0,001 

FONTE: elaborada pelo autor 

DA: doença de Alzheimer; CCLa: Comprometimento cognitivo leve de subtipo amnéstico; MEEM: Mini-Exame do 

Estado Mental; BBRC-Edu: Bateria breve de rastreio cognitivo; BAF: Bateria de avaliação frontal; DRS: Escala de 

avaliação de demência; RAVLT: Teste de aprendizado auditivo verbal; DAD: Escala de avaliação de incapacidade na 

demência. 

Resultados em negrito indicam coeficientes estatisticamente significativos. 
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Observou-se correlações fortes entre os escores na EA e o desempenho 

funcional obtido através da escala DAD-Br no grupo 1 (rho= -0,78; p<0,001) e no 

grupo DA+ (rho= -0,70; p<0,001), e um coeficiente  atenuado quando analisada esta 

correlação no grupo CC (rho= -0,58; p<0,001). No grupo de indivíduos com CCLa 

(grupo 2), esta análise não foi significativa. Um refinamento da análise observada no 

grupo dos pacientes com DA, por meio de avaliação das três dimensões 

contempladas por esta escala, demonstrou correlações relevantes em todas elas: 

Iniciativa (rho= -0,71; p<0,001), Planejamento e Organização (rho= -0,66; p<0,001); 

Realização Efetiva ( rho= -0,53; p=0,008). 

Em qualquer dos grupos estudados não foram observadas correlações entre o 

desempenho nos testes breves de função executiva, EXIT-25 e BAF, e os escores 

obtidos através da EA. Tão pouco se observaram, em quaisquer dos quatro grupos, 

correlações com as subescalas da DRS que se prestam a avaliar funções executivas, 

como Iniciativa/Perseveração e Conceituação. Do mesmo modo, o desempenho no 

teste de fluência verbal semântica não se correlacionou com a EA em quaisquer dos 

grupos. 

Em relação ao desempenho em testes que representam medidas globais de 

função cognitiva, como o MEEM e o escore total da DRS, também não se 

observaram correlações com os escores obtidos através da EA em quaisquer dos 

grupos analisados. O desempenho na subescala Construção da DRS também não se 

correlacionou com os escores da EA nos grupos estudados. 

Observou-se correlação modesta entre o desempenho na etapa de 

aprendizagem do teste de memória de figuras e os escores da EA, quando analisado o 

grupo CC (rho= -0,37; p<0,01) e o grupo DA+ (rho= -0,39; p<0,05). A mesma 
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análise realizada para o grupo 1 (rho= - 0,3) e o grupo 2 (rho= -0,21) não se mostrou 

estatisticamente significativa. Ainda no teste de memória de figuras, constatou-se o 

mesmo padrão de correlações, descrito anteriormente, para a tarefa de recordação 

tardia em 5‟ no grupo CC (rho= -0,31; p< 0,05) e grupo DA+ (rho= -0,37; p<0,05). 

As correlações realizadas para o grupo 1 (rho= -0,23) e grupo 2 (rho= -0,3) não 

alcançaram significância estatística. 

No RAVLT também se observou correlação modesta entre o desempenho na 

tarefa de aprendizagem e os escores da EA, com tendência à significância estatística 

considerando-se o grupo CC (rho=0,29; p=0,054). As correlações realizadas para o 

grupo 1 (rho= -0,01) e grupo 2 (rho= -0,2) não alcançaram significância estatística. 

Observou-se moderada correlação entre o desempenho na tarefa de recordação tardia 

em 5‟ no grupo 1 (rho= -0,58; p<0,01) e no grupo DA+ (rho= -0,47; p<0,05). No 

grupo 2 não houve correlação relevante (rho= - 0,07), mas no grupo CC manteve-se a 

tendência observada para o grupo 1, com uma correlação modesta porém 

significativa (rho= -0,34; p<0,05). Para a tarefa de recordação tardia em 30‟ 

observou-se correlação moderada considerando-se o desempenho no grupo DA+ 

(rho= -0,45; p<0,05) e no grupo CC (rho= -0,44; p<0,001). No grupo 1, o coeficiente 

(rho=0,34) não atingiu significância estatística, e no grupo 2 documentou-se uma 

tendência (rho=0,35; p=0,095). 

O desempenho na subescala Atenção da DRS correlacionou-se com os 

escores da EA em todos os grupos analisados, documentando-se significância 

estatística para os grupos 1 (rho= -0,46; p<0,05), DA+ (rho= -0,59; p<0,01) e grupo 

CC (rho= -0,48; p<0,01), e uma tendência à significância estatística no grupo 2 (rho= 

-0,38; p=0,068 ). 
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A associação entre sintomatologia apática, o desempenho nos testes de 

memória episódica, na subescala Atenção da DRS e na DAD, sugeridas pela análise 

de correlações, foi adicionalmente investigada por meio da divisão do grupo CC a 

partir da mediana de escores obtidos na EA (17 pontos), criando-se os subgrupos 

com alta (>17 pontos; n= 26) e baixa  (≤17 pontos; n=28 ) sintomatologia apática 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Comparações entre os subgrupos com alta e baixa sintomatologia apática, dentre os 

indivíduos com comprometimento cognitivo (Grupo CC). 

 Escala de Apatia (EA)  

 ≤ 17 pontos > 17 pontos  

  escore Z  escore Z p 

n 28 - 26 -  

GÊNERO (masculino/feminino) 6/20 - 14/12 - 0,029** 

IDADE 82,2(4,6) - 80,5(3,9) - n.s.* 

ESCOLARIDADE 2,96(2,96) - 3,19(1,79) - n.s.* 

DA (%) 12(42,9) - 16(61,5) - n.s.* 

EA, média (DP) 10(5) - 25,4(4,2) - 0,001* 

MEEM, média (DP) 20,6(3,9) -1,4(1,3) 21,7(4,3) -1,4(1,5) n.s.* 

Teste de Memória de Figuras      

aprendizado, média (DP) 18,1(3,6) -1,1(1,1) 15,7(4,4) -1,9(1,3) 0,03* 

recordação tardia em 5‟, média (DP) 5,5(1,7) -1,5(1,3) 4,3(2,1) -2,5(1,8) 0,003* 

DRS      

Total, média (DP) 103,3(18) -1,8 (1,6) 106,9(17,1) -2,2 (1,6) n.s.* 

Atenção, média (DP) 32,8(3) -0,4(1,3) 32,1(2,8) -1,5 (1,6) 0,002* 

RAVLT      

aprendizado, média (DP) 24,6(6,8) -1,3 (0,8) 22,3(6,2) -1 (0,8) 0,08* 

recordação em 5', média (DP) 2,6(1,6) -1,3( 0,7) 1,9(2) -1,6 (1) 0,05* 

recordação em 30', média (DP) 1,4(1,7) -1,4 (0,6) 0,7(1,2) -1,8 (0,5) 0,02* 

DAD, média (DP) 91(10) - 72(15,4) - <0,0001* 

FONTE: elaborada pelo autor 

EA: Escala de Apatia; pts: pontos; DA: doença de Alzheimer; DP: desvio-padrão; MEEM: Mini-Exame do 

Estado Mental; DRS: Escala de avaliação de demência; RAVLT: Teste de aprendizado auditivo verbal; DAD: 

Escala de avaliação de incapacidade na demência. 

* Teste de Mann-Whitney ; ** Teste do Qui-quadrado 

Resultados em negrito indicam comparações estatisticamente significativas. 
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Os subgrupos identificados mostraram-se similares quanto à proporção de 

pacientes com demência (X
2
: 1,2; p: n.s.), idade (Z=1,5; p: n.s.) e escolaridade 

(Z=1,6; p: n.s.). Também não se observou diferença entre eles quanto ao desempenho 

nas medidas globais de cognição, como MEEM (Z=0,3; p: n.s.) e o escore total da 

DRS (Z=1,0; p: n.s.). Identificou-se predomínio de homens no grupo com alta 

sintomatologia apática (X
2
: 4,77; p=0,029). A análise do perfil de cuidadores que 

responderam à entrevista de investigação de apatia não evidenciou diferenças entre 

os subgrupos quanto ao perfil de parentesco (cônjuge ou descendente), gênero ou 

escolaridade. A análise comparativa confirmou que os indivíduos com alta 

sintomatologia apresentavam pior performance na tarefa de aprendizado (Z=2,3; 

p=0,03) e de recordação tardia  do teste de memória de figuras (Z=3,0; p=0,003). 

Adicionalmente, o subgrupo mais apático apresentava pior desempenho nos testes de 

recordação tardia do RAVLT, tanto após 5 minutos (Z=2,0; p=0,05), como após 30 

minutos (Z= 2,4; p =0,02), além de tendência à significância estatística na tarefa de 

aprendizado deste teste (z=1,8; p=0,08). Por fim, o grupo mais apático apresentava 

pior desempenho na subescala de atenção da DRS (Z=3,1; p=0,002) e pior 

desempenho funcional auferido através da escala  DAD-Br (Z=3,5; p=0,0005).  

Avaliou-se também a hipótese de um efeito de susceptibilidade, mediado pela 

escolaridade, na interferência da sintomatologia apática sobre o desempenho nas 

avaliações cognitivas e funcionais empregadas. Para isso dividimos o Grupo CC a 

partir da sua mediana de escolaridade (3 anos) em dois subgrupos com maior (>3 

anos; n=29) e menor educação formal (≤3 anos; n=25). Nenhum padrão novo de 

resultados emergiu a partir desta iniciativa. A associação entre o desempenho 
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funcional auferido através da escala DAD-Br permaneceu consistente para ambos os 

grupos com maior (rho=0,69; p=0,0002) e menor escolaridade (rho=0,52; p=0,02). 

No grupo com maior escolaridade foram observadas correlações entre os escores na 

EA e os três estágios do RAVLT: aprendizado (rho= -0,54; p=0,02), recordação 

tardia após 5 minutos (rho= -0,47; p=0,04), e após 30 minutos (rho= -0,58; p=0,008). 

Observou-se ainda tendência à significância estatística para a correlação dos escores 

na EA e o desempenho na fase de aprendizado do teste de memória de figuras (rho=  

-0,36; p=0,08). O grupo com menor escolaridade apresentou correlação entre os 

escores na EA e o desempenho na subescala atenção da DRS (rho= -0,58; p<0,001), 

e na fase de aprendizado do teste de memória de figuras (rho= -0,39; p=0,04), além 

de tendência à significância estatística na etapa de recordação tardia do teste de 

memória de figuras (rho= -0.33; p=0.08).  

Avaliou-se também se a presença de transtorno afetivo ou uso de drogas com 

potencial deletério para o SNC contribuíram significativamente para os resultados 

encontrados. A exclusão dos seis indivíduos com síndromes depressivas não 

modificou o padrão de resultados nas análises de correlações. Adicionalmente, o 

teste de Kruskal-Wallis não identificou nenhuma associação entre o uso de drogas, 

sejam benzodiazepínicos ou anticolinérgicos, e os escores obtidos por intermédio da 

EA.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Avaliamos em uma amostra de idosos com idades de 75 anos ou mais, de 

origem majoritariamente populacional e baixa escolaridade, os correlatos 

neuropsicológicos da sintomatologia apática auferida pela EA, em grupos de 

pacientes com CCLa e DA leve. Os dados apresentados demonstram que a 

identificação de sintomatologia apática relevante foi observada apenas nos grupos 

com comprometimento cognitivo. Nenhum dos testes de função executiva 

empregados correlacionou-se com os escores da EA. De outro modo, encontrou-se 

correlações fortes entre sintomatologia apática e funcionalidade auferida pela escala 

DAD-Br. Ademais, observou-se  correlações modestas, porém robustas, entre a 

sintomatologia apática e o desempenho nos testes de memória episódica empregados 

e na subescala de atenção da DRS. 

 

 

5.1 Características da amostra 

 

 

De maneira geral observou-se declínio gradual nos escores médios obtidos com 

a maior parte dos testes cognitivos empregados, com diferenças significativas entre 

os pacientes com DA versus CCLa e CCLa versus controles. Tal distribuição sugere 

uma apropriada seleção dos grupos quanto à categorização diagnóstica. Ademais, na 

coorte de sujeitos com CCLa a taxa de conversão para demência foi maior do que a 
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média reportada na literatura (Petersen et al., 2005), sugerindo que a inclusão destes 

pacientes selecionou um percentual significativo daqueles com substrato 

neurodegenerativo para o comprometimento cognitivo apresentado. Este fato reforça 

a validade das análises combinadas para os grupos de pacientes com DA e CCLa. 

A opção pelo estadiamento da DA através da escala FAST diz respeito à 

praticidade e objetividade empregadas para diferenciar pacientes em estágio leve do 

moderado, que leva em conta a manutenção da capacidade de adequar o vestuário à 

determinada ocasião ou à estação do ano nos indivíduos em fase leve. Estratégias de 

estadiamento por meio de desempenho em testes cognitivos, como o MEEM, não 

podem ser aplicadas em pacientes com baixa escolaridade, como nesta amostra. 

Indivíduos analfabetos plenamente saudáveis podem apresentar escores no MEEM 

semelhantes aos encontrados em pacientes com alta escolaridade e demência 

moderada. Além disso, a escala FAST, ao contemplar quatro estágios possíveis para 

a demência associada à DA, ao invés de três como a Escala de Avaliação Clínica de 

Demência (CDR) (Morris, 1997; Chaves et al., 2007), permite diferenciar com 

melhor acurácia os estágios evolutivos da doença. Desse modo fica assegurada a 

caracterização da fase leve de demência com bastante especificidade, que é atestada 

pela independência funcional plena para o autocuidado, mas que pode estar 

incipientemente comprometida no paciente com DA em estágio CDR 1. 

 

 

5.2 Perfis de distribuição dos sintomas apáticos nos grupos estudados 
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Observou-se aumento gradual, expressivo e significativo na intensidade média 

dos escores na EA, do grupo controle ao grupo DA, com valores intermediários no 

grupo CCLa. É digno de nota que nenhum indivíduo do grupo controle apresentava 

escores na EA acima dos 17 pontos, representando a mediana dos escores do grupo 

CC (DA+CCLa).  

Embora tenha sido detectada correlação modesta entre escolaridade e escores 

na EA no grupo controle, a divisão deste grupo a partir da mediana de escolaridade 

não confirmou diferença significativa entre os escores médios na EA dos subgrupos 

com maior ou menor tempo de educação formal. Uma vez que a EA foi administrada 

diretamente aos controles, acredita-se que possa ter ocorrido algum viés de 

compreensão do instrumento pelos participantes com menor escolaridade. Cabe 

ressaltar que a maior parte dos controles comparecia sozinho às avaliações, 

inviabilizando a entrevista com algum informante.  

Nesta amostra o uso de drogas com potencial de ação deletério no SNC não se 

mostrou significativamente relevante para a representação do comportamento apático 

auferido pela EA.  

A predominância de pacientes do gênero masculino no subgrupo de indivíduos 

com pontuação acima da mediana de 17 pontos nos escores da EA dentre aqueles 

com comprometimento cognitivo (grupo CC) não pode ser esclarecida à luz dos 

dados disponíveis nestas análises, sendo, a priori, atribuída à casualidade. Os estudos 

epidemiológicos acerca da apatia na demência e no CCL não corroboram este achado 

(Onyike et al., 2007; Geda et al., 2008). Nenhuma característica sociodemográfica 

dos cuidadores, responsáveis pela caracterização da sintomatologia apática nos 

grupos DA e CCLa, justificou o resultado em questão. É possível especular que 
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fatores culturais desta população, na qual costuma haver clara divisão de tarefas 

instrumentais, com predomínio de atividades extradomiciliares para homens e 

domésticas para mulheres, possa ter contribuído para uma diferente percepção da 

apatia conforme o gênero. Não foram executadas análises qualitativas, a partir dos 

instrumentos de avaliação funcional disponíveis, que permitissem melhor 

compreensão deste fenômeno. 

 

 

5.3 Diagnóstico e contribuição de síndromes depressivas 

 

 

Nesta amostra caracterizada por pacientes com CCLa e DA em fase leve,  o 

uso de critérios diagnósticos desenhados originalmente para indivíduos sem 

comprometimento cognitivo, como o DSM-IV (APA, 1994), mostrou-se factível e 

confiável do ponto de vista clínico, sendo amparada por estudos anteriores que 

utilizaram metodologia semelhante (Chemerinski et al., 2001; Starkstein et al.  2011). 

A utilização de critérios específicos para diagnóstico de depressão na DA (Olin 

et al., 2002) ainda carece de melhor validação. Vale lembrar que esta estratégia 

diagnóstica falhou em identificar pacientes que se beneficiariam de terapêutica 

estabelecida em indivíduos sem demência (Rosenberg et al., 2010). Embora se 

argumentasse que o fracasso terapêutico neste ensaio clínico decorreu da intervenção 

proposta, não se pode descartar que o diagnóstico estivesse inapropriado, 

especialmente em se considerando que a sintomatologia apática não foi devidamente 

contemplada na caracterização clínica dos pacientes incluídos.  
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Iniciativas diagnósticas para depressão na demência utilizando pontos de corte 

em escalas de depressão, como a escala de depressão de Cornell (Alexopoulos et al., 

1988), também não permitem a adequada separação entre pacientes apáticos e 

aqueles genuinamente deprimidos, uma vez que os itens de avaliação motivacional 

destas escalas capturam a fenomenologia apresentada pelo paciente com apatia. 

Ademais, a utilização de instrumentos independentes para avaliação de depressão e 

de apatia permite essa adequada distinção diagnóstica, conforme já demonstrado em 

estudos diversos (Levy et al., 1998; Landes et al., 2005; Starkstein et al., 2005). A 

opção por utilizar uma estratégia diagnóstica categórica para o transtorno afetivo e a 

caracterização dimensional da apatia por meio da quantificação dos sintomas, foi a 

alternativa disponível na ocasião do desenho e execução do estudo, quando 

estratégias de diagnóstico categórico para apatia ainda não estavam definitivamente 

estabelecidas. 

Diante do exposto, entende-se que a utilização de diagnóstico categórico por 

intermédio do DMS-IV se adequa aos objetivos desenhados para este estudo. A 

inclusão de poucos pacientes deprimidos na amostra estudada não é surpreendente. 

Houve um esforço para não incluir pacientes durante episódio depressivo maior. Não 

obstante, a exclusão dos seis indivíduos com síndromes depressivas das análises de 

correlações não modificou o padrão de resultados. 

 

 

5.4 Associação entre apatia e o desempenho em testes de função executiva 
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Decidiu-se utilizar para este trabalho testes breves de função executiva como a 

BAF e EXIT-25, pela sua praticidade e ampla possibilidade de aplicação em consulta 

clínica. As correlações de desempenho nestes testes e os escores na EA 

apresentaram-se inequivocamente ausentes. Mesmo a exploração de eventuais 

correlações com testes adicionais, classicamente relacionados a capacidades 

executivas, como o teste de fluência verbal semântica (animais) e as subescalas 

Conceituação e Iniciativa/Perseveração da DRS, também não se correlacionaram 

com escores na EA. Vale lembrar que o desempenho na BAF e nas subescalas 

citadas da DRS foi relacionado ao funcionamento do CPF dorsolateral em estudos de 

neuroimagem funcional, com utilização de SPECT (Guedji et al., 2008) e PET 

respectivamente (Woo et al., 2010. 

A associação entre apatia e funções executivas havia sido originalmente 

demonstrada por Kuzis e cols. (1999), que se valeram de um ponto de corte acima de 

14 pontos na EA para definir a presença de apatia, em uma amostra de indivíduos 

com comprometimento cognitivo, com idade média de 70,9 ± 7,5 anos, escolaridade 

média de 11,1 ± 5,6 anos e desempenho médio no MEEM de 22,5 ± 4,8 pontos. 

Neste trabalho observou-se associação entre a presença de apatia e o desempenho no 

teste de seleção de cartas de Wisconsin (número de categorias) e no teste de fluência 

verbal fonêmica (FAS). Todavia, nesta amostra havia aproximadamente 30% de 

pacientes com CDR = 0,5, o que sugere que os indivíduos remanescentes com DA 

apresentavam média de desempenho no MEEM menor do que as reportadas e, 

portanto, encontravam-se em estágios possivelmente mais avançados da doença. Não 

foi realizada análise em separado nos grupos com DA estabelecida ou demência 

duvidosa (CDR =0,5).  
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McPherson e cols. (2002) também avaliaram a associação entre apatia e 

funções executivas em uma coorte de pacientes com DA, com idade média de 74,6 ± 

6,6 anos, escolaridade de 13,6 ± 3,0 anos e desempenho médio no MEEM de 21,8 ± 

3,8 pontos. Neste trabalho observou-se que os indivíduos com apatia, definida por 

um escore maior que zero no subitem específico do INP, apresentaram pior 

desempenho nos testes de Trilhas-B e de Stroop, classicamente reconhecidos como 

avaliações de função executiva, além de pior desempenho no teste de símbolos e 

dígitos da bateria WAIS, que avalia capacidades atencionais. Mais uma vez, 

observando-se a relação entre escolaridade e desempenho médio no MEEM da 

amostra argumenta-se que um percentual relevante da mesma era representado por 

pacientes em estágios mais avançados da demência na DA. 

Mais recentemente, Drijgers e cols. (2011) reportaram os correlatos 

neuropsicológicos da apatia a partir de uma ampla amostra com 178 indivíduos com 

CCL e 260 pacientes com DA em estágios diversos, sendo mais de 40% deles em 

estágio moderado de demência. Neste trabalho a presença de apatia foi definida 

como um escore maior do que 3 no item respectivo do INP.  No grupo de pacientes 

com DA, apenas o teste de fluência semântica (animais) atingiu significância 

estatística marginal, na comparação entre pacientes com apatia, que apresentaram 

pior desempenho, e aqueles sem este transtorno. No grupo de indivíduos com CCL e 

apatia observou-se pior desempenho nos testes de trilhas e de fluência verbal. 

Todavia, o grupo com CCL não foi caracterizado quanto ao perfil de 

comprometimento amnéstico e sua inclusão não respeitou critérios formais 

reportados na literatura.  
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Nakaaki e cols. (2008) também investigaram esta mesma interface, utilizando a 

BAF como instrumento de avaliação de funções executivas em uma amostra de 

pacientes com DA, onde a presença de apatia foi definida como um escore maior do 

que 3 subitem do INP dedicado a avaliar este transtorno. Neste estudo reportou-se a 

inclusão de pacientes com CDR menor ou igual a 1, divididos em quatro grupos, 

conforme a presença ou não de apatia e depressão. Trata-se do trabalho com a 

metodologia mais cuidadosa até o momento. Desta maneira documentou-se 

associação expressiva entre a presença de apatia e o desempenho na BAF, 

especialmente nas subtarefas de Fluência lexical, Instruções conflitantes e Vai-não-

vai. Observou-se também associação da apatia com pior desempenho em uma tarefa 

de atenção dividida. É digno de nota que estes achados eram fortemente 

influenciados pela presença da comorbidade depressiva. Todavia, considerando uma 

amostra com média de idade de 71,2 ± 4,1 anos, escolaridade média de 9,1 ± 1,0 

anos e desempenho médio no MEEM de 19,8 ± 1,5 pontos, é razoável questionar se, 

de fato, incluiu-se somente pacientes em estágio leve da DA. 

Diante do exposto parece plausível considerar a que a heterogeneidade destes 

achados seja atribuível às diferentes definições diagnóstica de apatia e aos diferentes 

estágios de demência em que se encontravam os pacientes em cada um dos estudos 

mencionados. É importante ressaltar que nesta amostra de baixa escolaridade, a 

maioria dos testes de função executiva utilizados foram insensíveis em diferenciar os 

pacientes com DA daqueles com CCLa. Deste modo, é natural admitir que este 

fenômeno possa ter contribuído para inviabilizar correlações entre escores de apatia e 

o desempenho nos mesmos. Não obstante, esta mesma condição não impediu que se 

observasse correlações robustas com a subescala de atenção da DRS. 
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Adicionalmente, Kummer e cols. (2009) reportaram, a partir da avaliação de uma 

amostra de pacientes brasileiros com doença de Parkinson, que aqueles deprimidos e 

com menor escolaridade apresentavam pior desempenho na BAF. Este resultado se 

contrapõe à explicação de que a negatividade dos resultados reportados aqui 

decorreria de algum efeito-solo de desempenho nos testes de função executiva. 

Optou-se por não proceder à investigação de eventuais associações entre os 

sintomas apáticos e o desempenho nas subtarefas das escalas EXIT-25 e BAF, 

devido à contundente negatividade dos achados com todas as avaliações de função 

executiva empregadas, e sob pena de incorrer em erro estatístico do tipo I. 

 

 

5.5 Associação entre apatia e o desempenho em testes de memória  

 

 

A associação entre desempenho em testes de memória e intensidade de apatia 

não é inédita na literatura. De fato, o primeiro trabalho que objetivou investigar as 

correlações neuropsicológicas da apatia na DA (Kuzis et al., 2009) também 

encontrou pior desempenho dos pacientes apáticos no teste de recordação seletiva de 

Buschke (Grober & Buschke, 1987), especificamente na etapa de evocação livre. 

Não obstante, estes resultados não foram devidamente valorizados na discussão do 

trabalho. Duas outras linhas de evidência, advindas de coortes de pacientes com 

CCLa, sugerem que a apatia e o déficit de memória episódica na DA parecem ter 

substratos neurobiológicos semelhantes. Iniciativas diversas têm apontado, de 

maneira contundente, maiores razões de chance de conversão para demência, 



49 

 

especialmente DA, em indivíduos com CCLa e apatia (Robert et al., 2006b; Vicini-

Chilovi et al., 2009; Palmer et al., 2010). Robert e cols. (2006a) também 

evidenciaram que estes pacientes apresentam pior desempenho em testes de 

memória, também na etapa de evocação livre do teste de recordação seletiva de 

Buschke, sem prejuízo adicional em diversos testes de função executiva. Essa 

observação é importante, visto que este teste se propõe a investigar em separado as 

contribuições referentes ao lobo temporal medial (LTM) e ao CPF para o 

desempenho em teste de recordação de lista de palavras (Pillon et al., 1995), 

atribuindo-se o déficit de evocação com pistas a um processamento deficiente pelo 

LTM. Em ambos os trabalhos (Kuzis et al., 1999; Robert et al., 2006a), o grupo de 

pacientes com apatia apresentava evocação deficiente na tarefa de evocação livre, 

assim como os achados reportados aqui, sugerindo que o mecanismo deficiente 

corresponderia à disfunção do processamento da memória no CPF.  

O papel do CPF nos mecanismos de memória episódica pode ser bem 

exemplificado por meio de estudos de pacientes confabuladores após lesões nesta 

topografia. Turner e cols. (2008), investigando em pacientes com lesões pré-frontais 

os correlatos neuropatológicos da confabulação, identificaram que aqueles com 

maiores escores na bateria de confabulação utilizada apresentavam lesões 

preferencialmente concentradas nas regiões do CPFVM. De maneira muito 

semelhante ao perfil neuropsicológico dos pacientes mais intensamente apáticos aqui 

reportados, os pacientes confabuladores do estudo de Turner apresentavam relativa 

preservação do desempenho nos testes de função executiva utilizados, mas 

demonstravam evidente prejuízo em testes de memória episódica. 
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5.6 Relações entre o LTM e estruturas corticais de linha média 

 

 

A evidência é contundente acerca do aumento das chances de conversão para 

DA em indivíduos com CCLa. Os correlatos neurometabólicos e neuroestruturais 

desta relação foram bem estudados pelo conjunto de trabalhos do grupo de 

pesquisadores liderados por Gael Chetelat. Do ponto de vista metabólico, a região 

cortical que apresentou maior declínio metabólico neste processo de conversão foi 

precisamente a do CPFVM (Fouquet et al., 2009). Não parece casual, portanto, a 

associação entre apatia, hipometabolismo desta região (Marshall et al., 2007), e 

aumento de risco de conversão para DA em pacientes com CCLa. Ainda a partir 

desta mesma coorte e contexto, Villain e cols. (2010) evidenciaram que a atrofia 

hipocampal constituiu forte preditor de atrofia do fascículo uncinado e cingulado, 

dados estes que, por sua vez eram fortes preditores do hipometabolismo no CPFVM 

em pacientes conversores para DA. Estes achados sugerem a existência de relação 

fisiopatológica entre o LTM e CPFVM, configurando uma síndrome de desconexão 

entre estas regiões, que poderia plausivelmente justificar os perfis apático e 

amnéstico típicos do paciente com DA. 

 

 

5.7 Associação entre apatia e o desempenho na subescala de Atenção da DRS 
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McPherson e cols. (2002), em amostra de pacientes com predomínio de DA 

moderada, já haviam sugerido a associação entre apatia e desempenho em teste de 

atenção, como teste de símbolos e dígitos da bateria WAIS-R (1981). A correlação 

encontrada entre os escores da EA e o desempenho na subescala de atenção da DRS, 

mostrou-se moderada, porém robusta, e observada em todos os grupos analisados.  

Uma conclusão precipitada sugeriria reconsiderar a associação entre apatia e 

processos executivos de controle atencional. Todavia, ao reexaminar as subtarefas da 

subescala nota-se que pelo menos duas delas, perfazendo 40 % dos pontos possíveis, 

correspondem a tarefas de atenção visual-espacial. De fato encontrou-se tendência à 

significância estatística na correlação entre a tarefa de encontrar letras “A” e os 

escores na EA no grupo com DA.  

As bases neurais dos processos relacionados à atenção visual-espacial foram 

recentemente estudadas em um elegante estudo de Tomasi e cols. (2009), através de 

PET com radiotraçador para o receptor de dopamina e ressonância magnética 

funcional. Neste trabalho observou-se que o desempenho na tarefa empregada estava 

fortemente relacionado com a transmissão dopaminérgica no núcleo estriado, e, por 

sua vez, esse fenômeno se correlacionava fortemente com a modulação da ativação 

de estruturas corticais de linha média, como CPFVM e precuneo, pertencentes à 

“Default Mode Network”. Este achado é especialmente relevante, pois reconhece-se 

que as estruturas corticais de linha média são precocemente acometidas pela 

deposição amilóide da DA, promovendo disfunção desta rede mesmo em idosos 

ainda sem comprometimento cognitivo (Sperling et al., 2009). Ademais, a relação 

com neurotransmissão dopaminérgica vai de encontro ao entendimento inequívoco 
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quanto ao importante papel desta substância na neurobiologia da apatia (Czernecki et 

al., 2008; Guimarães et al., 2008; Herrmann et al., 2008). 

 

 

5.8 Repercussão funcional da sintomatologia apática 

 

 

Confirmando achados de literatura anteriormente reportados, valorizando o 

impacto deletério da apatia na DA (Starkstein et al., 2006) e reforçando a validade de 

conteúdo da versão utilizada da EA, observamos correlações bastante significativas 

entre a intensidade da sintomatologia apática e pior desempenho funcional auferido 

pela escala DAD-Br, especialmente no grupo com DA e no grupo DA/CCLa 

conversores combinado. Estes achados sugerem que o prejuízo acarretado pela 

presença de apatia, ao menos nos estágios bastante iniciais do processo de 

comprometimento cognitivo na DA, seria mais bem explicado por déficit 

motivacional, e não capacidade executiva propriamente dita (Levy & Dubois, 2006).  

Em geral esse comportamento deficitário não é percebido como inapropriado 

pelo paciente, de maneira a atualizar sua atitude. Esta postura poderia ser 

interpretada como incapacidade de experimentar remorso, sentimento cujas bases 

neurobiológicas encontra-se razoavelmente estudado. Para a experiência do remorso 

é necessário atribuir valor a uma escolha e sentir-se responsável pela decisão de 

menos-valia, de modo a corrigir a postura de tomada de decisão. O remorso tem sido 

consistentemente relacionado ao CPFVM, onde o segmento orbitofrontal processaria 

o valor das opções e o cíngulo anterior atualizaria o resultado final da ação escolhida 
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no processo de tomada de decisão. Desta sorte, o indivíduo apático estaria 

comprometido em atribuir valor à alternativa ignorada, e não se ressentiria da escolha 

mal feita. Esse paralelo também sugere o envolvimento do CPFVM na expressão do 

comportamento apático na DA. 

 

 

5.9 Dissociação cognitivo/funcional relacionada à apatia 

 

 

A clara repercussão funcional acarretada pela sintomatologia apática não pode 

ser capturada por medidas de avaliação cognitiva, sejam elas de natureza global, 

como o MEEM ou o escore total da DRS, ou específicas, como as diversas tarefas de 

função executiva empregadas. De fato, em revisão detalhada sobre o tema, Royall 

cols. (2007) apontaram que dentre uma ampla variedade de testes cognitivos, 

explicava-se em média apenas 20% da variância observada no desempenho auferido 

por escalas de avaliação funcional em pacientes com demência. Esta dissociação 

cognitivo/funcional é amplamente reportada na literatura, em condições 

neuropsiquiátricas diversas, e costuma ter expressão prototípica em pacientes com 

lesões do CPFVM, como no célebre caso de Phineas Gage (Bechara et al, 1994).   

Torralva e cols. (2009) estudando pacientes com DLFT em estágio leve, em 

que o processo neurodegenerativo acomete precocemente as porções orbitofrontais e 

ventromediais do CPF, e que constitui doença marcada por comportamento apático 

proeminente, detectaram em uma subamostra de pacientes com inequívoca 

repercussão funcional, surpreendente preservação de desempenho em testes de 
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função executiva. Neste mesmo trabalho, demonstrou-se que testes de tarefas 

múltiplas, que se propõem a serem avaliações mais ecológicas do desempenho 

cognitivo, apresentavam boa sensibilidade para diferenciar pacientes com DLFT de 

controles.  

Ainda sob este aspecto e com resultados pertinentes a esta dissertação, Esposito 

e cols. (2010) demonstraram em uma amostra de pacientes com DA leve que o 

subitem de falta de iniciativa do Inventário de Apatia (Robert et al., 2002) 

correlacionou-se com um dos itens avaliados por um teste de tarefa múltipla, 

semelhante àquele utilizado por Torralva e cols. (2009).   

Este conjunto de dados corrobora o entendimento que funções executivas são 

propriedades cognitivas complexas e heterogêneas. Obviamente, tarefas complexas 

que simulam atividades do dia a dia terão maior sensibilidade em detectar 

dificuldades funcionais, embora os substratos neurobiológicos das provas de tarefas 

múltiplas ainda sejam pouco compreendidos e muito provavelmente abrangem 

regiões cerebrais diversas (Roca et al., 2011).  

 

 

5.10 Méritos e limitações 

 

 

A origem majoritariamente populacional dos participantes e sua baixa 

escolaridade tornam a amostra tipicamente representativa da demografia brasileira 

(IBGE, 2010). A ausência de utilização de inibidores da colinesterase durante as 

avaliações também constitui um aspecto original deste trabalho, haja vista a 
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reconhecida influência desta classe de drogas no desempenho cognitivo e na 

expressão comportamental de pacientes com DA (Takeda et al., 2006; Rodda et al., 

2009). A inclusão rigorosa de pacientes em fases bastante inicias do processo de 

declínio cognitivo na DA torna mais genuínas as associações reportadas aqui, sobre 

os correlatos neuropsicológicos da apatia. O avançar do processo demencial torna 

inviável predizer se os déficits de produção de comportamento proposital são de 

natureza motivacional ou cognitivo per se, como proposto por Levy & Dubois 

(2006). 

O método de aplicação da EA constitui uma limitação metodológica a ser 

ressaltada, uma vez que essa avaliação foi realizada diretamente com os indivíduos 

controles, ao passo que nos pacientes com comprometimento cognitivo sua aplicação 

foi realizada com familiares ou cuidadores. Não obstante, como o objetivo primordial 

do estudo era caracterizar os correlatos neuropsicológicas da apatia dentre os grupos 

com comprometimento cognitivo, acreditamos que não houve prejuízo significativo 

para esta análise.  

Não há disponibilidade de dados na literatura sobre as correlações topográficas 

entre funções cognitivas diversas, especialmente executivas, em indivíduos com 

baixa escolaridade, e tão pouco em analfabetos, que perfaziam um percentual 

significativo dos pacientes. É preciso reconhecer, portanto, que as associações 

anatomoclínicas discutidas acima devem ser encaradas com reservas.   

A baixa escolaridade da amostra, embora representativa do cenário 

demográfico brasileiro para essa faixa etária, limita as generalizações dos achados, 

tanto para idosos com maior tempo de educação formal, quanto para aqueles menos 

idosos, não representados neste trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A média dos escores da EA nos três grupos avaliados sugere um aumento 

progressivo da importância da sintomatologia apática, ao longo do espectro do 

declínio cognitivo estudado, desde o estágio de CCLa à DA leve. 

Nesta população de origem predominantemente comunitária, e com baixa 

escolaridade, os testes de função executiva empregados não foram capazes de 

diferenciar com significância estatística os indivíduos com DA leve dos indivíduos 

com CCLa. 

Não foram observadas correlações entre os escores obtidos com a EA e 

nenhuma das medidas de função executiva utilizadas. 

Foram observadas correlações inversas, moderadas, entre a sintomatologia 

apática e o desempenho em testes de memória episódica e na subescala atenção da 

DRS.  

Os escores na EA correlacionaram-se inversa e fortemente com a medida de 

desempenho funcional fornecida pela DAD-Br. 

As correlações entre a sintomatologia apática e as avaliações utilizadas 

demonstraram-se predominantemente significativas no grupo de pacientes com DA.  
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo A – Entrevista Executiva (EXIT-25) 
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Anexo B- Bateria de Avaliação Frontal 
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Anexo C - Escala de Apatia 

 

1. Ele(a)está interessado em aprender coisas novas? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

2. Há alguma coisa que  interesse a ele(a)? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

3. Ele(a)  aparenta estar preocupado(a) com a sua condição? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

4. Ele(a) se esforça nas coisas que faz? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

5. Ele(a) está sempre procurando alguma coisa para  fazer? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

6. Ele(a) tem planos ou metas para o futuro? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

7. Ele(a) tem motivação? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

8. Ele(a) tem  disposição para as atividades diárias? 

De jeito nenhum(3)     um pouco(2 )     mais ou menos(1)     muito(0) 

9. Alguém tem que dizer a ele(a) o que fazer a cada dia? 

De jeito nenhum(0)     um pouco(1 )     mais ou menos(2)     muito(3) 

10. Ele(a) está indiferente às coisas? 

De jeito nenhum(0)     um pouco(1 )     mais ou menos(2)     muito(3) 

11. Ele (a) está despreocupado(a) com muitas das coisas? 

De jeito nenhum(0)     um pouco(1 )     mais ou menos(2)     muito(3) 

12. Ele(a) necessita de um empurrão para iniciar as coisas? 

De jeito nenhum(0)     um pouco(1 )     mais ou menos(2)     muito(3) 

13. Ele(a) aparenta estar nem feliz nem triste, simplesmente no meio termo? 

De jeito nenhum(0)     um pouco(1 )     mais ou menos(2)     muito(3) 

14. Você o(a) considera  apático(a)? 

De jeito nenhum(0)     um pouco(1 )     mais ou menos(2)     muito(3) 
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Anexo D – Escala de Avaliação de Incapacidade na Demência 
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Anexo E – Termo de consentimento livre esclarecido utilizado para 

recrutamento de participantes no Ambulatório de Neurologia Cognitiva e do 

Comportamento do HC-UFMG 
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Anexo F – Termo de consentimento livre esclarecido utilizado para 

recrutamento de participantes provenientes da comunidade. 
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