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RESUMO 

Taporoski TP. Herdabilidade das funções cognitivas em um estudo de coorte 
familiar: Projeto Corações de Baependi [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: Muitos são os fatores que contribuem para o desempenho 
cognitivo, porém o peso dos fatores genético, ambiental e sociodemográfico 
na composição das funções cognitivas ainda é pouco conhecido, 
especialmente em amostras brasileiras. Portanto, como o cálculo de 
herdabilidade estima a proporção da variância total do fenótipo atribuída ao 
fator genético, o presente trabalho avaliou a herdabilidade do desempenho 
em diferentes testes cognitivos em uma coorte de famílias com o propósito 
de melhor investigar os aspectos biológicos associados à performance 
cognitiva. MÉTODOS: Foram avaliados 1 717 indivíduos (60% mulheres, 
idades entre 18 e 91 anos e, 0 a 23 anos de escolarização), todos 
participantes do ‘Projeto Corações de Baependi’. Os domínios cognitivos 
foram avaliados por meio dos testes de lista de palavras (usando três 
escores diferentes), fluência verbal semântica – categoria animais (escores 
total e particionados por quartis de minuto) – e o teste de trilhas – parte B. 
As estimativas de herdabilidade, bem como o impacto de covariáveis sobre o 
desempenho nos testes, foram calculadas utilizando-se o modelo misto 
poligênico implementado no software SOLAR. RESULTADOS: Os valores de 
herdabilidade e respectivas covariáveis de influência significativa para os 
fenótipos (melhor modelo ajustado) foram os seguintes: teste de lista de 
palavras – escore total (h2= 0,30; idade, sexo e escolaridade), teste de lista 
de palavras – primeira evocação (h2= 0,22; idade, escolaridade, cronotipo e 
horário do dia) –, teste de fluência verbal (h2= 0,21; sexo, idade, 
escolaridade e horário do dia) – apresentando 4 quartis de minuto, o primeiro 
quartil (h2= 0,17; idade, escolaridade e horário do dia), o segundo quartil (h2= 
0,09; escolaridade e horário do dia), o terceiro quartil (h2= 0,12; escolaridade 
e horário do dia) e o quarto quartil (h2= 0,0003; escolaridade e sexo) –, teste 
de lista de palavras – evocação tardia (h2= 0,28; idade e escolaridade) e 
teste de trilhas (h2= 0,42; sexo, idade e escolaridade). CONCLUSÕES: Os 
resultados indicaram que o teste de trilhas apresentou o componente 
genético mais alto de todos os testes e foi mais fortemente influenciado por 
idade. Testes de lista de palavras estimaram herdabilidades intermediárias e 
o teste de fluência verbal indicou a menor variância genética dentre os 



 

 

fenótipos e foi expressivamente impactado por escolaridade. O primeiro 
quartil de minuto do teste de fluência verbal apresentou maior componente 
herdável sugerindo que processos cognitivos automáticos são melhor 
explicados por componentes genéticos do que os demais. Efeitos de idade e 
escolaridade indicaram exercer influência significativa sobre todos os 
fenótipos e, por consequência, sobre o desempenho cognitivo de uma 
maneira geral. Maiores graus de escolaridade indicaram melhores 
performances e o avanço da idade indicou declínio no desempenho 
cognitivo. As estimativas do componente genético das funções cognitivas 
podem ser exploradas em estudos de associação genômica ampla. 

Descritores: característica quantitativa herdável; herdabilidade; cognição; 
estudos de coortes; padrões de herança 

 

 

 
 



ABSTRACT 

Taporoski TP. Heritability of cognitive functions in a family-based cohort 
study: The Baependi Heart Project [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: Many factors contribute to cognitive performance. The 
specific contribution of genetic, environmental or sociodemographic factors in 
the composition of cognitive functions is still unclear, especially in Brazilian 
samples. The calculation of heritability estimates the proportion of the total 
variance of the phenotype which is attributed to its genetic component. Thus, 
in order to better investigate the biological aspects associated to cognitive 
performance, this work assessed the heritability of performance in different 
cognitive tests in a family-based cohort. METHODS: 1,717 participants in the 
Baependi Heart Study were evaluated (60% women, ages between 18 and 
91 years-old, 0 to 23 years of schooling). Cognitive domains were assessed 
using the words list test (immediate and delayed recall), semantic verbal 
fluency – category animals (total score and partitioned in quartiles of minute) 
and the trail making test – part B. The heritability estimates, as well as the 
impact of covariates over the performance, were calculate using the SOLAR 
software. RESULTS: The heritability values and the respective covariates of 
significant influence to the phenotypes (best-fit model) were as follows: 
Words list test (h2= 0,30; age and schooling), words list test – firs trial recall 
(h2= 0,22; age, schooling, chronotype and time of day), verbal fluency test 
(h2= 0,21; sex, age, schooling and time of day), quartiles of minute of the 
verbal fluency test – first quartile (h2= 0,17; age, schooling and time of day), 
second quartile (h2= 0,09; schooling and time of day), third quartile (h2= 0,12; 
schooling and time of day), fourth quartile (h2= 0,0003; schooling and sex), 
words list test – delayed recall (h2= 0,28; age and schooling and, trail making 
test (h2= 0,42; sex, age and, schooling). The results indicated that the trail 
making test – part B presented the highest genetic component of all tests and 
that it was strongly influenced by age. Words list tests showed intermediate 
heritability, and the verbal fluency test reflected the lowest heritability 
amongst the phenotypes, being markedly influenced by schooling. The first 
quartile of minute of the verbal fluency test presented the highest heritable 
component, suggesting that automatic cognitive processes are better 
explained by genetic component then the following ones. Effects of age and 
schooling influenced significantly all phenotypes and, as a consequence, 



 

 

cognitive performance as a whole. Higher education level was associated 
with better performances and advanced age with a decrease in cognitive 
performance. Our findings of genetic components for cognitive functions can 
be exploited in genome-wide association studies. 

Descriptors: quantitative trait; heritability; cognition; cohort studies; 
inheritance patterns 
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A existência de diferenças individuais no funcionamento cognitivo é 

uma importante área de estudo das ciências cognitivas, já que essas 

diferenças influenciam importantes desfechos ao longo da vida. Seabra e 

Dias enfatizam que estudar as funções cognitivas, portanto, implica entender 

a qualidade de interação entre um indivíduo e o mundo1. Uma das formas de 

se acessar as funções cognitivas é por meio do estudo de sua dinâmica 

funcional, de seus processos, seus mecanismos de funcionamento cerebral 

e também do desempenho de sujeitos humanos diante de tarefas 

específicas. O campo das ciências cognitivas se ocupa em elaborar 

questionários, inventários, tarefas ou testes que possam revelar a dinâmica 

do funcionamento cognitivo. A avaliação dos domínios cognitivos é um 

procedimento extremamente complexo e exige grande empenho do 

avaliador na escolha das tarefas, uma vez que cada função cognitiva 

constitui uma classe de processos intrinsecamente ligados e correlacionados 

ao mesmo tempo em que são diferentes e interdependentes2. 

De acordo com a psicometria, a cognição é um traço quantitativo, 

todavia complexo de ser mensurado e, por conseguinte, que necessita ser 

compreendido levando em conta tanto os aspectos genéticos como 

componentes ambientais da sua composição3. Em 1865, um ano antes da 

publicação do clássico artigo de Mendel sobre as leis da hereditariedade, 
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Francis Galton publicou dois artigos sobre a transmissão hereditária da 

inteligência e outras habilidades3. No início do século XX Alfred Binet e 

Theodore Simon passam a desenvolver testes na tentativa de mensurar a 

inteligência de crianças a fim de classificá-las em diferentes patamares de 

potencial desempenho acadêmico4. Mais recentemente, avanços na 

tecnologia e métodos estatísticos permitiram a investigação das bases 

neurobiológicas do funcionamento cognitivo ao nível de suas estruturas 

moleculares, como de genes envolvidos nos processos sinápticos 

associados à performance cognitiva e, em atividades regulatórias do 

funcionamento cerebral adaptativo às mudanças físicas e ambientais5. 

1.1 Métodos para investigação da herdabilidade 

Em um artigo de revisão tratando sobre ‘genética e as diferenças na 

inteligência’ Plomin e Deary6 afirmam que diante da análise genética de 

traços complexos, nenhum fenótipo é 100% herdável, pois todos eles 

demonstram certa influência ambiental, e de que, todo traço também 

apresenta um componente de influência genética. O valor da estimativa de 

herdabilidade é uma das formas de se mensurar as proporções dos 

componentes genético e ambiental de um traço e, portanto, serve a uma 

importante finalidade em grande parte dos estudos de investigação genética. 

Estudos de gêmeos e famílias é que permitem mensurar a contribuição dos 

fatores genéticos para um fenótipo através da estimativa de herdabilidade. 

Os valores provenientes de seu cálculo podem variar de zero a um, sendo 

os números mais altos indicadores de maior influência genética7. 
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Independentemente do fenótipo a ter a herdabilidade estimada, os 

métodos para seu cálculo perpassarão por estudos de gêmeos ou de 

famílias. Há um largo e consistente arcabouço teórico sobre o assunto, 

demonstrando uma influência importante dos fatores genéticos na função 

cognitiva8. Os dois desenhos de estudo baseiam-se nos graus de 

parentesco entre gêmeos e famílias ao invés de genética molecular per se. 

Em suma, a lógica básica implicada na análise de gêmeos baseia-se 

no fato de que gêmeos monozigóticos compartilham genomas idênticos 

enquanto que gêmeos dizigóticos compartilham, em média, metade dos 

seus genes por descendência. Levando em conta que ambos foram criados 

no mesmo ambiente familiar, a correlação entre gêmeos monozigóticos é 

cerca de duas vezes maior do que a correlação obtida entre gêmeos 

dizigóticos, por conta do efeito genético aditivo e sugere uma influência 

genética em sua medida. Por outro lado, se a correlação entre gêmeos 

dizigóticos é maior do que a metade da correlação entre monozigóticos, 

fatores ambientais estão envolvidos9. 

A investigação genética em estudos de famílias segue a lógica de que 

participantes pertencentes à mesma família, diferentemente da população 

em geral, compartilham determinada porcentagem fixa dos seus genes. 

Parentes mais próximos terão maior porcentagem de compartilhamento 

genotípico e, dessa forma, a semelhança genética vai diminuindo na medida 

que a distância entre as gerações vai aumentando. Uma das vantagens dos 

estudos de família para cálculo da herdabilidade é que a variabilidade de 

genótipos compartilhados é mais ampla do que em estudo de gêmeos7. 
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Altos valores de herdabilidade indicam que o fenótipo possui um 

considerável componente genético, tornando mais precisa a definição da 

relação do gene com a cognição. Estimativas de herdabilidade são o 

resultado da arquitetura genética onde genes diferentes com efeitos distintos 

mediam os fenótipos. Por outro lado, a influência de fatores ambientais ou 

erros de medição do fenótipo afetam a estimativa da herdabilidade, uma vez 

que ela é uma medida da proporção da variância fenotípica total que leva em 

consideração a variância genética e a ambiental10. 

1.2 Fatores influentes na performance cognitiva 

A estimativa da herdabilidade não deve ser determinada sem que os 

devidos ajustes para os conhecidos fatores ambientais/sociodemográficos 

dos fenótipos de interesse também sejam levados em consideração. 

Estudos que investigam a herdabilidade do funcionamento cognitivo 

saudável, isto é, nos quais a própria performance é a variável de interesse, e 

não, um meio para se investigar os déficits cognitivos de determinada 

patologia associada ao declínio, são mais raros de ser encontrados na 

literatura. Um dos exemplos disso é que dentre os estudos de família usados 

para fins de comparabilidade com esse trabalho, somente um deles 

investigou o desempenho cognitivo durante o envelhecimento saudável11. 

Diante disso, assume-se que os fatores ambientais de impacto na 

herdabilidade das funções cognitivas sejam aqueles descritos na literatura 

como influentes na performance cognitiva de uma forma geral, 

marcadamente idade, escolaridade e nível socioeconômico. 
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Condições sociais precárias ou baixa qualidade de vida como nutrição 

inadequada ou pouca estimulação durante o desenvolvimento podem refletir 

em performance cognitiva pobre na vida adulta12. A escolaridade, também 

considerada como um dos indicadores de nível socioeconômico, é 

conhecidamente um dos maiores fatores influenciadores da performance 

cognitiva13. De acordo com Petersson et al.14, a arquitetura funcional cerebral é 

modulada pelo letramento de forma que a avaliação cognitiva de indivíduos 

iletrados ou de baixa escolaridade é um desafio para o avaliador e restringe os 

instrumentos a ser utilizados15. As dificuldades com amostras de baixa 

escolaridade não se restringem somente à busca por instrumentos sensíveis a 

essa população, mas também porque um maior nível educacional está 

associado a um melhor estilo de vida13 de forma que novas influências 

ambientais vão se sobrepondo e tornando mais complexa a mensuração da 

relação entre educação e desempenho cognitivo. Por exemplo, há sugestões 

de que escolaridade e inteligência tenham uma relação bidirecional16 de forma 

que o componente herdável do quociente intelectual também estaria envolvido 

no sucesso acadêmico/evasão escolar e, consequentemente também no estilo 

de vida3. 

Idade é um outro conhecido fator de impacto na cognição. Diante do 

declínio da performance ao longo dos anos11, muitos estudos se preocupam 

em avaliar as características específicas do declínio a fim de prever 

demências, ou comprometimento cognitivo leve, com a maior antecedência 

possível17. Habilidades consideradas como de capacidade cristalizada – 

vocabulário, conhecimentos gerais, etc. – tendem a permanecer intacta com 
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o avanço normal da idade, enquanto que, as habilidades de inteligência 

fluída – processamento da informação, por exemplo – demonstram claro 

declínio influenciado pela idade18. 

O Projeto Corações de Baependi, no qual esta tese se baseia, é um 

estudo de famílias de linhagens estendidas que permite a estimação da 

variabilidade genética de domínios cognitivos de acordo com o grau de 

parentesco entre participantes. A coorte é altamente miscigenada entre 

ancestralidades europeias, africanas e indígenas19, o que a diferencia da 

maioria das populações estudadas na literatura. Além do mais, a coorte 

inclui participantes de uma vasta faixa etária e grande variedade de graus de 

escolarização, desde de iletrados até pós-graduados. Por isso, a diversidade 

das características sociodemográficas da amostra fornece meios para se 

explorar a relação de efeitos genéticos e ambientais envolvidos nos 

domínios cognitivos. 

Ainda, em Baependi, os níveis de escolaridade são distribuídos de forma 

desigual entre as faixas etárias pois as gerações mais velhas tiveram menos 

acesso à educação formal. O censo do IBGE (2010) revelou que o percentual 

de analfabetismo diminuiu de 50% em 1950 para 10% em 2010 resultando em 

perfis de escolaridade diferentes ao longo de gerações e, exigindo maiores 

cuidados com análises e interpretações a respeito da interação entre esses 

fatores ao investigar fenótipos cognitivos, especialmente em países como o 

Brasil onde as desigualdades socioeconômicas são ainda evidentes20. 

Além dos fatores citados acima, outras variáveis que podem 

influenciar a performance cognitiva foram também adicionadas nesse 
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estudo, sendo elas: o cronotipo, de forma que cronotipos mais verspertinos 

seriam associados a melhor desempenho cognitivo21, o horário de realização 

do teste, que mediado pela idade, tende a influenciar na performance22 e, 

sintomas depressivos que quando presentes demonstraram interferir  no 

desempenho de tarefas cognitivas23. 

1.3 Sobre a herdabilidade das funções cognitivas 

Pesquisas na área da neurogenética mostraram que a expressão 

gênica não é uniforme em todo o córtex cerebral e que a proporção de 

determinação genética e efeitos ambientais que regulam os domínios 

cognitivos específicos variam muito24. Por outro lado, resultados de estudos 

genético-epidemiológicos sugerem que alguns genes podem ser 

"generalistas" em seus efeitos, ou seja, podem ter amplos efeitos sobre as 

funções cognitivas e argumentam a favor da determinação de uma medida 

geral da herdabilidade para estas funções25. Além disso, no campo das 

ciências cognitivas, muito se discutiu a respeito da inteligência enquanto 

fenótipo, a saber, se é um conjunto de habilidades coordenadas refletindo 

um fator geral de desempenho ou se deve ser melhor entendida como 

múltiplas habilidades que refletem domínios isolados e independentes3. Com 

efeito, a cognição não é um domínio unitário pois compreende uma série de 

habilidades distinguíveis2. É para esse tipo de pergunta, que a herdabilidade 

se mostra como uma ferramenta valiosa de investigação, uma vez que provê 

meios de explorar o envolvimento de genes ou conjunto de genes envolvidos 

nos fenótipos, caracterizando-os do ponto de vista de sua composição 
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genética e influências ambientais8 a fim de esclarecer substratos biológicos 

subjacentes aos processos cognitivos diferenciáveis. 

A estimativa de herdabilidade tende a aumentar gradualmente a partir 

da infância, posterior adolescência e, juventude. Em seus estudos, Haworth 

e et al.26 encontraram crescente grau de influência genética para funções 

cognitivas gerais ao longo da vida. Tais achados apontam para uma 

diminuição da influência ambiental em favor do aumento de fatores 

genéticos nas funções cognitivas com o envelhecimento. 

A metrificação das funções cognitivas é bastante complexa já que 

existe uma ampla variedade de domínios cognitivos, bem como vários testes 

para avaliar um mesmo domínio. Assim, a medida de herdabilidade gerada 

fica vulnerável a uma certa variação de acordo com o domínio cognitivo 

examinado5, bem como, as peculiaridades da amostra estudada, o desenho 

do estudo, além das influências ambientais sob as quais os indivíduos estão 

expostos27. 

A revisão de literatura considerando a estimativa de herdabilidade 

para cada um dos fenótipos aqui analisados foi exibida e discutida na seção 

da discussão. 
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1.3.1 Justificativa da escolha do tema 

Esse é o primeiro estudo a mensurar a herdabilidade de funções 

cognitivas em população brasileira. Diferentemente da maioria dos estudos 

internacionais, a presente amostra conta com indivíduos com uma ampla 

gama de idades, escolaridade e nível socioeconômico. Os achados deste 

trabalho contribuem para a construção do referencial teórico na área da 

cognição e epidemiologia-genética, principalmente no Brasil, além de 

fundamentar futuras investigações de associação entre funcionamento 

cognitivo e genética molecular. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
 
 



OBJETIVOS - 12 

a) Mensurar o componente genético do desempenho cognitivo em 

uma amostra de famílias da população brasileira através da estimativa da 

herdabilidade. 

b) Investigar as diferenças na variância genética entre os testes 

cognitivos aplicados. 

c) Verificar quais são as covariáveis de maior influência sobre a 

variância fenotípica das funções cognitivas. 

d) Mensurar os efeitos das covariáveis sobre os fenótipos em estudo. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Desenho de estudo: ‘Projeto Corações de Baependi’ 

O presente trabalho é derivado do protocolo de pesquisa intitulado 

"Mapeamento Genético e Herdabilidade de Fenótipos Cardiovasculares em 

Núcleos Familiares da População Brasileira: Projeto Corações de Baependi", 

planejado pelo Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto 

do Coração (InCor). Trata-se de um estudo epidemiológico de base familiar 

cuja sede fica na cidade de Baependi, região sul do Estado de Minas Gerais. 

O protocolo específico deste trabalho faz parte do componente 

neuropsiquiátrico do Projeto Corações de Baependi e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (Anexo A). 

A amostra total atual é de aproximadamente 3.200 pessoas (188 

famílias), provenientes originariamente de 95 famílias selecionadas 

aleatoriamente no ano de 2005/2006. Atualmente, o número de indivíduos 

por família varia entre 3 e 241 com média de 21 indivíduos em cada uma 

delas. No primeiro estágio de seleção da coorte, foram elencados setores 

censitários (Dados do censo 2000 - IBGE) e sorteados conjuntos de 

quarteirões onde o recrutamento foi realizado. No segundo estágio ocorreu a 

seleção de domicílios, realizada por sorteio aleatório sistemático e então 

levantamento da estrutura familiar das casas amostradas, sendo o residente 
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da casa sorteada, com mais de 18 anos, convidado a participar do estudo. A 

partir desse primeiro participante, todos os seus parentes de primeiro (pais, 

irmão e filhos), segundo (meio irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos, primos) e 

terceiro graus (primos de segundo grau, tios-avôs e sobrinhos de segundo 

grau) foram também convidados a serem participantes. 

A partir dos dados de estrutura familiar foram construídos os 

heredogramas de todas as famílias amostradas28. A partir do ano de 2010 

novas famílias e participantes foram adicionados ao estudo respeitando-se a 

ordem de chegada dos residentes da cidade interessados no estudo. A 

amostra também recebeu novos integrantes das famílias recrutadas 

originalmente em 2005 que passaram a ter a idade mínima de ingresso ou 

que não tinham ingressado quando do início do recrutamento de acordo com 

resposta dos residentes ao apelo popular. A maior parte das famílias (63%) 

englobou três ou quatro gerações e os seguintes números de pares de 

parentes: 3138 pai / filhos, 2253 irmãos, 2590 avós / netos, 4418 

avunculares, 40 meios-irmãos e 3743 primos19. 

3.2 Características da cidade do estudo 

A cidade de Baependi (MG) localiza-se na região de proteção 

ambiental da Mantiqueira (Figura 1). De acordo com o IBGE, a área total do 

município é de 750 km2, com população estimada para 2017 de 19 315 

pessoas. 
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FONTE: Adaptado de imagens Google 

Figura 1 - Localização do município de Baependi-MG 

As características sociodemográficas da população baependiana e 

brasileira estão no Quadro 1 para fins de caracterização do perfil 

sociodemográfico do município em relação ao país. 
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Quadro 1 - Dados sociodemográficos comparativos: Baependi versus 
Brasil 

 Baependi Brasil 
Densidade demográfica 24,39 hab/km2 22,43 hab/km2 
IDH 0,68 0,73 
Sexo (%) homens 50,12 48,97 

 mulheres 49,88 51,03 
Idade (%) 0-9 13,00 15,02 

 10-19 16,49 17,90 

 20-29 15,91 18,00 

 30-39 13,92 15,53 

 40-49 14,45 13,02 

 50-59 11,78 9,65 

 60-69 7,61 5,95 

 70-79 4,56 3,31 

 ≥80 2,20 1,30 
Escolaridade (%) ≤ 4 ADEb 36,08 23,36 

 5-8 ADE 41,30 13,32 

 ≥9 ADE 14,08 53,95 

 NDC 8,55 9,38 
FONTE: Censo 2010 - IBGE 
aIDH = Índice de desenvolvimento humano. bADE = anos de escolarização para população acima 
de 15 anos de idade. Cporcentagem não determinada NOTA: sexo, idade e escolaridade 
expressas em porcentagem 

3.3 População estudada 

Participaram desta onda (neuropsiquiátrica) de coleta de dados 1 717 

indivíduos pertencentes a 134 famílias residentes da zona urbana e rural do 

município de Baependi com idade média de 46 (±16) anos e 8 (±5) anos de 

escolaridade média. A coleta de dados, de corte transversal, aconteceu a 

partir de maio de 2013 até maio de 2016. O número de indivíduos por família 

variou de 3 a 133 com média de 12 pessoas por família. As características 

gerais da subamostra de indivíduos pertencentes ao Projeto Corações de 

Baependi e, também respondentes ao protocolo neuropsiquiátrico são 

encontrados no Quadro 2. Não foram excluídos participantes com base em 

critérios como limitações cognitivas/intelectuais ou qualquer doença. 
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Quadro 2 - Características gerais da amostra respondente ao protocolo 
neuropsiquiátrico 

 n % 
Sexo homens 689 40,13 

 mulheres 1028 59,87 
aIdade 18-27 252 14,68 

 28-37 318 18,52 

 38-47 316 18,40 

 48-57 377 21,96 

 58-67 276 16,07 

 68-77 122 7,11 

 >77 56 3,26 
Escolaridade iletrados 107 6,23 

 ≤ 4 ADEb 575 33,49 

 5-8 ADE 305 17,76 

 9-11 ADE 442 25,74 

 ≥11 ADE 288 16,77 
acategorização da idade em décadas. bADE = anos de escolarização, categorização baseada no 
modelo do sistema brasileiro de ensino (iletrados, ≤ 4 ADE=fundamental I, 5-8 ADE=fundamental II, 
9-11 ADE=ensino médio e ≥11 ADE=além do ensino médio) 

Foram categorizados ‘iletrados’ todos os participantes que assim se 

autodefiniram, os que nunca frequentaram escola, os que não passaram pelo 

processo de letramento mesmo que informal e os que não conseguiram realizar 

a leitura das palavras que compõem o teste de lista de palavras – escore total. 

O agendamento das avaliações foi realizado por contato telefônico 

conforme disponibilidade conjunta das psicólogas avaliadoras e dos 

participantes. Todos os participantes eram contatados de acordo com a 

ordem alfabética de seus nomes no registro. Esta é uma amostra por 

conveniência uma vez que não seguiu uma amostragem probabilística. O 

recrutamento dos sujeitos da amostra do protocolo neuropsiquiátrico foi feito 

a partir dos indivíduos que já se encontravam no estudo desde 2005. No dia 

da avaliação, o participante recebeu uma ligação de confirmação de seu 

horário e então se dirigiu até o posto de atendimento do projeto. Ao chegar, 
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foi encaminhado para as salas específicas onde ficaram dispostos somente 

o participante e a avaliadora, ambas profissionais da Psicologia (uma delas a 

candidata), treinadas e supervisionadas pelos pesquisadores sêniores do 

Projeto Corações de Baependi para o processo de coleta de dados. A 

candidata foi treinada na aplicação dos testes pela Prof. Dra. Mônica 

Yassuda, pesquisadora que trabalha ativamente na área de testagem 

neurocognitiva, particularmente em estudos comunitários. 

Durante os anos no doutoramento, a candidata também recebeu 

treinamento e supervisão da equipe de estatística e bioinformática do 

Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular para realizar tanto a análise 

quanto a interpretação dos dados gerados pelo estudo. Um resultado do 

treinamento foi a publicação de um artigo como primeira autora, em que 

foram estimados os valores de herdabilidade para sintomas de ansiedade e 

depressão nos participantes do Projeto Corações de Baependi29. O artigo 

encontra-se referenciado no Apêndice A, bem como as demais produções 

acadêmicas desenvolvidas durante o doutorado. 

Não foram entrevistados os indivíduos que se recusaram a responder ao 

protocolo ou aqueles que mesmo depois de confirmarem o horário não 

compareceram à entrevista por três vezes seguidas. Ainda que os participantes 

não respondentes ao protocolo neuropsiquiátrico possam representar um viés 

nos resultados, a amostra coletada ofereceu dados suficiente para análises. A 

porcentagem total de participantes do Projeto atualmente em relação à 

população total da cidade de Baependi é cerca de 17% sendo que aqueles 

respondentes ao protocolo neuropsiquiátrico representam cerca de 51% dos 

participantes cadastrados no Projeto Corações de Baependi. 
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3.4 Bateria de testes 

Dado que os resultados de estudos genéticos populacionais adquirem 

maior robustez se validados em populações em que os participantes são 

independentes entre si30, a escolha dos testes para este trabalho foi 

baseada na bateria de testes cognitivos utilizada no ELSA (Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto)31, uma pesquisa multicêntrica que 

acompanha 15 000 brasileiros adultos e trabalhadores de instituições 

públicas investigando doenças crônicas e seus fatores de risco. Os 

resultados obtidos tanto pelo ELSA como pelo Projeto Corações de 

Baependi poderão ser comparados e consequentemente usados para 

melhor embasar futuras publicações. 

A maior parte dos testes utilizados no ELSA, por sua vez, foi 

escolhida a partir daqueles que fazem parte da bateria de testes do CERAD 

(Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease), com exceção 

para o teste de trilhas. Criado em 1986 o CERAD foi idealizado com o 

objetivo de padronizar a Avaliação Neuropsicológica para pacientes com 

diagnóstico clínico de Doença de Alzheimer, ou seja, para sua confirmação 

por meio da investigação do funcionamento neuropsicológico do indivíduo32. 

A candidata não tomou parte na seleção dos testes aplicados, tendo 

apenas participado ativamente da coleta de dados e análise de resultados. As 

tarefas propostas foram realizadas de acordo com a sequência descrita a 

seguir e o protocolo contendo a bateria de testes utilizada encontra-se no 

Anexo B. 
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3.4.1 Teste de lista de palavras - escore total 

O participante fez a leitura em voz alta de uma lista de 10 palavras e 

logo após realizou a evocação imediata livre. O procedimento é repetido 

mais duas vezes com a apresentação de estímulos em cada uma das 

tentativas. As palavras são anotadas pelo pesquisador em sua respectiva 

sequência de evocação. 

Três escores diferentes foram extraídos deste teste: 

a) Teste de lista de palavras - escore total: Número total de palavras 

evocadas durante as três tentativas, podendo somar até 30 pontos. 

b) Teste de lista de palavras - primeira evocação imediata: número de 

palavras evocadas após a primeira leitura dos estímulos. Escore 

máximo possível de 10 palavras. 

c) Teste de lista de palavras - evocação tardia: a descrição de 

aplicação dos testes está seguindo ordem cronológica, portanto, a 

descrição deste teste está no item 3.4.3 

3.4.2 Teste de fluência verbal semântica - Animais 

Foi solicitado ao participante dizer todos os animais que 

conhecesse/lembrasse, nomeando-os o mais rápido que conseguir. O tempo 

total para a fluência é de 60 segundos. 

A pontuação foi obtida por meio do escore total de animais nomeados 

durante os 60 segundos, descontadas as repetições. Foram considerados 

erros de repetição aqueles em que o participante repetia o mesmo animal, 

nomeava variações de acordo com o gênero (ex: boi e vaca) ou idade (ex: 

bezerro e boi). 
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O número de exemplares (animais) nomeados durante os quartis de 

minuto (0-15s\16-30s\31-45s\46-60s) também foram anotados. 

Posteriormente, os escores por quartis de minuto foram analisados de 

acordo com sua distribuição e herdabilidade específicas. 

3.4.3 Teste de lista de palavras - evocação tardia 

Cerca de cinco minutos após a leitura das palavras, foi solicitado ao 

participante que novamente nomeasse as palavras que conseguisse 

lembrar. A evocação foi livre, sem nova apresentação de estímulos. A 

pontuação foi feita por escore bruto, somando-se o total de palavras 

evocadas. Entre esta e a primeira evocação, o participante realizou o teste 

de fluência verbal. 

3.4.4 Teste de trilhas 

Após ter recebido lápis e uma folha contendo números de “1” a “13” e 

letras de “A” a “M”, todos dispostos desordenadamente, foi solicitado ao 

participante que ligasse o primeiro número ‘1’ à letra ‘A’ e continuasse a ligar 

sequencialmente todos os números e letras em ordem numérica e alfabética 

com a maior velocidade possível alternando entre as sequências. A tarefa foi 

considerada terminada quando todos os números e letras estivessem 

ligados. A pontuação foi obtida por meio do tempo total usado para 

realização da tarefa e anotados os erros. Erros foram considerados quando 

o participante fazia uma ligação errada (ex. ligar o número ‘1’ à letra ‘B’). 
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3.5 Análise estatística 

Os dados coletados foram primeiramente anotados em papel, 

posteriormente digitados e conferidos usando os recursos do aplicativo IMPS 

4.1 (Integrated Microcomputer Processing System). A análise estatística foi 

realizada usando o software R, versão 3.2.0 e as estimativas de 

herdabilidade confirmadas no programa SOLAR (Sequential Oligogenic 

Linkage Analysis Routines), versão 6.6.2. 

Desenhos genético-populacionais de base familiar, como este, 

permitem o estudo dos diferentes fenótipos mediante um modelo misto 

poligênico. Ele permite observar a variabilidade total do fenótipo, a 

variabilidade existente entre as famílias considerando a similaridade 

genotípica entre indivíduos pertencentes a uma mesma família e também 

conhecer a variabilidade residual do fenótipo em estudo33. 

Os procedimentos seguidos para tal estimação serão explicados na 

próxima seção, todavia a análise de dados desta natureza também exige a 

determinação da distribuição das variáveis por meio de análise descritiva e 

de técnicas de inferência (como medidas de tendência central e dispersão) a 

fim de se explorar a distribuição do fenótipo34 ao longo da população criando 

grupos de análise para comparar resultados de tendência central obtidos por 

tais grupos. Um exemplo desse procedimento, neste trabalho, acontece 

quando, após saber-se que educação é uma covariável importante para o 

modelo misto poligênico de uma certa variável, separam-se os indivíduos por 

grupos de escolaridade e então comparam-se as médias de cada um dos 

grupos a fim de melhor entender a extensão das diferenças de performance 

entre grupos de educação. 
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Para a análise exploratória da distribuição fenotípica da performance 

cognitiva foram calculadas medidas-resumo (média, desvio-padrão, quartis, 

entre outros). Em alguns casos, gráficos foram gerados para uma melhor 

visualização da distribuição da variável resposta e de acordo com a natureza 

do dado. O nível de significância (α) adotado, em todos os testes 

estatísticos, foi < 0,05. Todas as variáveis resposta foram tratadas como 

contínuas para aumentar o poder estatístico da análise35. 

As covariáveis de sexo e idade foram exibidas, de forma padrão, em 

todas as tabelas tanto do modelo misto poligênico quanto de médias por 

subgrupos, mesmo que não significativas para o modelo. O conjunto de 

covariáveis testadas para cada modelo foi codificada da seguinte forma: 

a) Escolaridade: uma unidade para cada ano de escolarização de 

forma que iletrados= 0 e, assim sucessivamente. 

b) Sexo: homens= 1 e mulheres= 2. 

c) Morningnes/Eveningness Questionnaire (MEQ): Questionário de 

matutinidade e vespertinidade, com escore variando entre 22 e 83 

em que escores maiores indicam cronotipos mais matutinos36. 

d) Horário de realização do teste: horário em que o teste foi aplicado, 

7= 7:00 horas até 20= 20:00 horas. 

e) Depressão: Inventário de Depressão de Beck37, com escore 

variando entre 0 e 63 onde maiores escores indicam maior 

intensidade de sintomas depressivos. 

f) Nível socioeconômico: rendimento mensal por domicílio. 1= até 1 

salário mínimo, 2= de 1 a 5 salários mínimos, 3= de 5 a 10 salários 
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mínimos, 4= de 10 a 20 salários mínimos, 5= mais de 20 salários 

mínimos. 

A normalidade dos dados foi testada usando as medidas de assimetria e 

curtose como coeficientes indicadores do grau de assimetria e achatamento da 

curva de distribuição das variáveis. Ao realizar as análises de herdabilidade no 

SOLAR, o próprio software tem como padrão de saídas um aviso a respeito do 

comportamento da distribuição da variável, informando se a curva assumiu 

distribuição normal ou não e quais os procedimentos estatísticos necessários 

para transformação no caso da não normalidade. Antes de prosseguir para a 

análise de herdabilidade, foram cumpridas as instruções de normalização das 

variáveis quando apontadas pelo SOLAR como necessárias e, procedimentos 

específicos adotados em cada uma das análises estão descritos na seção de 

resultados. Foram considerados outliers, e excluídos da análise, os resultados 

cujos valores encontravam-se a 3 desvios-padrão acima ou abaixo da média de 

performance nos testes. 

3.6 Modelo Misto Poligênico e estimativa de herdabilidade 

Dentre os modelos estatísticos de medição da relação fenótipo e 

genótipo, como neste caso de estudos de famílias, encontram-se os modelos 

poligênicos38. No caso da amostragem de famílias de linhagem estendida, na 

qual a partir de um participante os demais membros relacionados são inclusos 

na amostra, o modelo misto poligênico é definido por uma extensão do modelo 

de regressão, ou seja, trata-se de um modelo de regressão linear composto por 

dois tipos de efeitos, sendo eles: efeito fixo e efeito aleatório39. 
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O componente aleatório no modelo é incluído por meio da matriz de 

parentesco familiar obtida pela estrutura de correlação genética entre 

membros de uma família40. A distância genética compartilhada entre 

membros de uma família, calculada pela função  onde  representa o 

grau de parentesco entre familiares, é incorporada ao termo aleatório do 

modelo pela matriz , de ordem n x n41. Por exemplo, a seguir 

apresentamos esta matriz ilustrativa para somente duas famílias: 

𝜙𝜙 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

1 1 2⁄ 1 4⁄
1 2⁄ 1 1 8⁄
1 4⁄ 1 8⁄ 1

⋯
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋯
1 1 2⁄ 1 16⁄

1 2⁄ 1 1 8⁄
1 16⁄ 1 8⁄ 1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(1) 

Os efeitos fixos incluídos no modelo poligênico servem para capturar 

os efeitos de covariáveis ligados ao fenótipo, como sexo, idade, 

escolaridade, entre outros fatores. Como exemplo, se considerarmos ‘altura’ 

como o fenótipo a ser analisado, ‘sexo’ será uma importante covariável a ser 

adicionada uma vez que homens são, em média, mais altos do que 

mulheres, de forma que, a diferença entre médias será parcialmente 

atribuída ao fator ‘sexo’ e, portanto, não computada integralmente como 

parte de variância do efeito aleatório7. 

Por se tratar de uma amostra em que os participantes são, em parte, 

dependentes entre si, o modelo misto poligênico utilizado na análise é 

baseado na decomposição genética de um fenótipo42, descrito como uma 

função linear de traço quantitativo e dado por: 
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𝑦𝑦𝑖𝑖 =  µ +  𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑔𝑔𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖   (2) 

Em que: 

a)  é o vetor que representa a variável resposta/fenótipo de 

interesse (no caso, a performance cognitiva expressa através do 

escore obtido nos testes); 

b)  é o intercepto, isto é, a média global (valor basal constante) da 

resposta ; 

c)  é o vetor de coeficientes associados às covariáveis (efeitos fixos 

ambientais); 

d)  representa a matriz de delineamento fixa, ou seja, a matriz de 

covariáveis (variáveis explicativas, por exemplo, sexo, idade, 

escolaridade, etc.) relevantes na explicação da resposta ; 

e)  é o vetor dos efeitos aleatórios poligênicos associados à 

estrutura de famílias (também chamado de componente herdável 

ou genético); 

f)  é o vetor de erros associado ao modelo, também chamado de 

efeito aleatório residual (é a componente não explicada pelo 

modelo proposto, seja pela não adição de covariáveis importantes, 

seja pela natureza aleatória do fenótipo). 

Dessa forma o impacto dos efeitos fixos é observável por meio dos p 

valores e valores de beta ( ) das covariáveis que refletem a magnitude da 

correção da variabilidade do traço pela média das covariáveis. Se, em uma 

análise, na qual ‘altura’ seja a variável resposta e ‘idade’ a covariável, e 

obtivermos o seguinte coeficiente para beta =-0,5, tem-se que, para cada 
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unidade de idade que se avança, a altura diminuirá (sinal do coeficiente é 

negativo) em meia unidade (valor do beta=0,5) e o ‘p valor’ informará a 

significância estatística do ajuste. Já o efeito aleatório é expresso na 

estimativa de variância poligênica e seu p valor. As estimativas dos efeitos 

aleatórios genético ( ) e residual ( ) comporão os termos para o cálculo da 

herdabilidade ( )7. 

Na área da genética quantitativa uma das principais medidas, senão a 

principal, que permite o cálculo da relação do fenótipo com componentes 

herdáveis e ambientais é a herdabilidade. Por definição, a herdabilidade de um 

traço é a proporção da variação fenotípica total que é devido à variabilidade 

poligênica dos indivíduos e mede a força do efeito genético em um traço7. Em 

termos matemáticos, a herdabilidade é expressa da seguinte forma: 

ℎ2 =
𝜎𝜎𝑔𝑔2

𝜎𝜎𝑔𝑔2 +  𝜎𝜎𝑒𝑒2
 
 

(3) 

Onde a variância fenotípica total ( ) é o resultado da somatória 

da variância poligênica ( ) atribuída ao efeito genético com a variância 

ambiental ( ) atribuída ao efeito residual43. O efeito poligênico é avaliado 

por meio do seguinte teste de hipótese: 

Ho: 𝜎𝜎𝑔𝑔2= 0 e H1: 𝜎𝜎𝑔𝑔2 > 0 
 (4) 

Se a hipótese nula é rejeitada (nível descritivo do teste é menor que 

do que o nível de significância adotado), tem-se evidência de que há 

componentes genéticos influenciando a variação do traço. 
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Os modelos poligênicos testados para os fenótipos investigados 

contaram com uma estimativa primeira de herdabilidade denominada 

‘modelo nulo’ no qual não foram adicionadas covariáveis e cujo resultado 

final foi obtido sem correção para efeitos fixos.  Após a determinação do 

valor do modelo nulo, outros modelos (modelos ajustados) foram testados, 

de modo que as covariáveis potencialmente explicativas (sexo, idade, 

escolaridade, etc.) foram adicionadas ao modelo uma a uma, seguindo uma 

‘stepwise approach’, até chegar-se ao modelo explicativo mais acurado 

(melhor modelo ajustado) para se verificar os efeitos das covariáveis sobre 

os fenótipos e também saber se aumenta ou diminui a herdabilidade. O 

melhor modelo ajustado contém todas as covariáveis que mantiveram p 

valor significativo (p<0,05) e, por conseguinte, caracterizaram os efeitos fixos 

explicativos do modelo. 

Assim, tem-se a formulação matemática definida pela qual serão 

estimadas as herdabilidades de cada um dos fenótipos de interesse 

investigados neste trabalho. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Teste de lista de palavras - escore total 

4.1.1 Caracterização da subamostra 

O número total de respondentes ao teste de lista de palavras – escore 

total (n=1 402) foi menor do que a amostra total coletada (n=1 717) já que 

era necessário que os participantes fossem letrados e aceitassem realizar 

um teste cujos procedimentos exigiam leitura de palavras (instruções do 

teste no Anexo B). A idade da subamostra variou entre 18 e 88 anos, e a 

escolaridade de 1 a 23 anos de escolarização. Informações 

sociodemográficas estratificados por sexo estão dispostos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características gerais da subamostra respondente ao teste 
de lista de palavras - escore total 

 Homens Mulheres 
N (%) 545 (40,11%) 857 (59,89%) 

Idade   
Média (DP) 44,43 (±15,91) 43,38 (±14,78) 

Escolaridade   

Média (DP) 8,43 (±4,00) 8,96 (±4,34) 
Valores exibidos em medidas de médias e desvios-padrão 
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4.1.2 Análise descritiva 

A distribuição do escore para número total de palavras evocadas 

apresentou os seguintes coeficientes: assimetria (-0,24) e curtose (2,68) 

indicando que a distribuição está dentro da faixa da normalidade como pode 

ser visualizado no histograma abaixo (Gráfico 1). Os escores mínimo e 

máximo do teste variam de 0 a 30 e esta subamostra exibiu desempenho 

com escore mínimo=7 e máximo=29. Um outlier foi excluído da análise 

devido a escore inferior a 3 desvios-padrão em relação à média. 

Gráfico 1 - Histograma de frequência de distribuição dos escores para 
o teste de lista de palavras - escore total 
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4.1.3 Estimativa de herdabilidade e efeitos fixos 

Estimativas de herdabilidade para o teste estão apresentadas na 

Tabela 2 para os modelos nulo e ajustados. Os efeitos de depressão, 

interação idade x escolaridade, cronotipo, horário de realização do teste e 

nível socioeconômico também foram analisados, mas não alcançaram 

significância estatística (dados não exibidos). 

Tabela 2 - Herdabilidade do escore do teste de lista de palavras - 
escore total e impacto das covariáveis significativas para o 
melhor modelo ajustado 

Modelo 
aEstimativa herdabilidade bEfeitos fixos 

h2 p valor β p valor 
Nuloc 0,21 <0,01 - - 

Idaded 0,37 <0,01 -0,08 <0,01 

Sexoe 0,39 <0,01 0,41 0,02 

Escolaridadef 0,30 <0,01 0,31 <0,01 
aevolução das estimativas de herdabilidade com respectivos p valores para covariáveis adicionadas 
ao modelo até chegar-se a estimativa do melhor modelo ajustado (em negrito). bcovariáveis 
significativas demonstrando seus respectivos valores de contribuição para o melhor modelo 
ajustado (β e p valores). cmodelo da herdabilidade basal do teste de lista de palavras - escore total 
sem nenhuma covariável adicionada. dde 18 a 88 anos de idade. ecodificado como 1= homens e 2 
= mulheres. fde 1 a 23 anos de escolarização. NOTA: valores de herdabilidade exibidos para cada 
um dos modelos em que novas covariáveis são adicionadas e valores de efeitos fixos referentes 
somente ao melhor modelo ajustado 

O modelo nulo apresentou herdabilidade de 0,21, e teve a estimativa 

aumentada (h2= 0,39) quando idade e, também no modelo seguinte, quando 

sexo foi adicionado. A performance no teste sofreu leve declínio de acordo 

com a idade (β= -0,08) e demonstrou resultados positivo (β= 0,41), em favor 

das mulheres. Escolaridade teve grande impacto sobre a performance (β= 

0,31), favorecendo os mais escolarizados, levando a um aumento na 

herdabilidade (h2= 0,30) quando comparado ao modelo nulo (0,21) e uma 

queda da estimativa quando comparado aos outros modelos ajustados 
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(idade= 0,37, idade+sexo= 0,39). O melhor modelo ajustado (h2= 0,30) para 

a performance no teste de lista de palavras - escore total contou com os 

seguintes ajustes: sexo, idade e escolaridade. 

4.1.4 Distribuição fenotípica estratificada por covariáveis significativas 

Medidas descritivas de médias e desvios-padrão estão dispostas na 

Tabela 3 para ilustrar os efeitos das covariáveis significativas verificadas 

através da análise do modelo misto poligênico. 

Tabela 3 - Médias e desvios-padrão para o teste de lista de palavras - 
escore total de acordo com categorias sociodemográficas 

 N(%) Escore (±DP) 
Amostra total 1401 18,73 (4,00) 
Sexo   

Homens 545 (38,90%) 18,31 (4,03) 
Mulheres 856 (61,10%) 18,99 (3,96) 

Idade   
18-27 243 (17,34%) 20,95 (3,27) 
28-37 299 (21,34%) 20,11 (3,72) 
38-47 279 (19,91%) 18,53 (3,76) 
48-57 306 (21,84%) 17,80 (3,79) 
58-67 185 (13,20%) 17,18 (3,59) 
68-77 66 (4,71%) 15,51 (3,40) 
>77 23 (1,64%) 13,57 (4,54) 

Escolaridade   
≤ 4 ADEa 394 (28,12%) 16,33 (3,66) 
5-8 ADE 298 (21,27%) 17,87 (3,79) 
9-11 ADE 430 (30,69%) 20,00 (3,33) 
>11 ADE 279 (19,91%) 21,08 (3,50) 

aAnos de escolarização. As categorias foram estratificadas por sexo, décadas de idade e marcos 
do sistema educacional brasileiro para anos de escolarização (iletrados, ≤ 4 ADE=fundamental I, 5-
8 ADE=fundamental II, 9-11 ADE=ensino médio e ≥11 ADE=além do ensino médio) exibidos em 
número absoluto e porcentagens. Resultados apresentados em médias e desvio-padrão. 
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Embora o efeito de sexo tenha sido significativo sobre o fenótipo 

resposta, as médias entre homens e mulheres não são marcadamente 

discrepantes, com mulheres apresentando melhores resultados. As médias 

sofreram gradual declínio de acordo com o avanço da idade e evidenciaram 

aumento de acordo com a escolaridade. 

4.2 Teste de lista de palavras - primeira evocação imediata 

A subamostra para o escore de primeira evocação do teste de lista de 

palavras – primeira evocação imediata é a mesma respondente ao teste de 

lista de palavras - escore total (n=1 402) e está caracterizada no item 4.1.1. 

4.2.1 Análise descritiva 

O histograma relativo à frequência dos escores para o teste de lista 

de palavras – primeira evocação imediata pode ser visualizada no Gráfico 2. 

Coeficientes de assimetria (0,15) e curtose (2,99) indicaram que a 

distribuição dos dados está dentro da faixa da normalidade. Escores 

variaram entre 0 e 10. 
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Gráfico 2 - Histograma de frequência de distribuição do número de 
palavras evocadas a partir da lista de palavras - primeira 
evocação imediata 

 

4.2.2 Estimativa de herdabilidade e efeitos de covariância 

Estimativas de herdabilidade para modelos nulo e ajustados estão 

exibidas na Tabela 4. Os efeitos de interação idade x escolaridade, idade x 

MEQ, horário x MEQ, nível socioeconômico e depressão também foram 

testados (dados não exibidos) mas não foram incluídos no melhor modelo 

ajustado já que não alcançaram significância estatística. 
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Tabela 4 - Herdabilidade do escore do teste de lista de palavras - 
primeira evocação e impacto das covariáveis significativas 
para o melhor modelo ajustado 

Modelo 
aEstimativa herdabilidade bEfeitos fixos 

h2 p valor β p valor 
Nuloc 0,16 <0,01 - - 

Idaded 0,32 <0,01 -0,02 <0,01 

Sexoe 0,32 <0,01 0,05 0,06 

Escolaridadef 0,26 <0,01 0,10 <0,01 

MEQg 0,22 <0,01 -0,01 0,01 

Horárioh 0,22 <0,01 -0,03 0,02 
aevolução das estimativas de herdabilidade com respectivos p valores para covariáveis adicionadas 
ao modelo até chegar-se a estimativa do melhor modelo ajustado (em negrito) bcovariáveis 
significativas demonstrando seus respectivos valores de contribuição para o melhor modelo 
ajustado (β e p valores). cmodelo da herdabilidade basal do teste de lista de palavras – primeira 
evocação imediata sem nenhuma covariável adicionada. dde 18 a 88 anos de idade. ecodificado 
como 1= homens e 2 = mulheres. fde 1 a 23 anos de escolarização. gQuestionário de matutinidade 
e vespertinidade. hhorário em que o teste foi aplicado. NOTA: valores de herdabilidade exibidos 
para cada um dos modelos em que novas covariáveis são adicionadas e valores de efeitos fixos 
referentes somente ao melhor modelo ajustado 

A estimativa de herdabilidade, quando comparada modelo a modelo, 

apresentou aumento entre modelo nulo e ajuste para idade (de 0,16 para 

0,32). A adição de sexo à análise não foi significativa (p valor=0,06). O 

modelo que conta com sexo, idade e escolaridade (h2=0,26), aumentou a 

herdabilidade em relação ao modelo nulo (de 0,16 para 0,26) e ao ajustado 

para sexo e idade (0,32 para 0,26). O acréscimo do MEQ e horário de 

realização do teste causaram uma pequena diminuição de 0,04 na 

herdabilidade em relação ao modelo anterior (sexo+idade+escolaridade). 

Escolaridade (β= 0,10) influenciou positivamente no desempenho no teste 

favorecendo os mais escolarizados. Horário de realização do teste (β= -

0,03), MEQ (β= -0,01) e idade (β= -0,02) causaram impacto negativo na 

performance indicando piores escores com o aumento da idade, cronotipos 

matutinos e ao tardar do horário de realização do teste. Melhor modelo 
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ajustado para o teste de lista de palavras – primeira evocação contou com 

ajustes para idade, escolaridade, MEQ e horário de realização do teste. 

4.2.3 Distribuição fenotípica estratificada por covariáveis significativas 

Medidas de média e desvio-padrão para o teste de lista de palavras – 

primeira evocação e covariáveis significativas (exceção para a covariável 

sexo que foi adicionada a fim de ilustrar as médias) no modelo misto 

poligênico estratificadas em categorias estão exibidas na Tabela 5 
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Tabela 5 - Médias e desvios-padrão para o teste de lista de palavras – 
primeira evocação de acordo com categorias 
sociodemográficas 

 N(%) Escore (±DP) 
Amostra total 1402 4,52 (1,52) 
Sexo   

Homens 546 (38,94%) 4,40 (1,53) 
Mulheres 856 (61,06%) 4,60 (1,52) 

Idade   
18-27 243 (17,33%) 5,32 (1,39) 
28-37 299 (21,33%) 4,96 (1,55) 
38-47 279 (19,90%) 4,42 (1,40) 
48-57 306 (21,83%) 4,17 (1,39) 
58-67 185 (13,20%) 4,00 (1,39) 
68-77 66 (4,71%) 3,78 (1,15) 
>77 24 (1,71%) 2,75 (1,89) 

Escolaridade   
≤ 4 ADEa  395 (28,17%) 3,78 (1,35) 
5-8 ADE   298 (21,26%) 4,22 (1,40) 
9-11 ADE 430 (30,67%) 4,93 (1,40) 
>11 ADE 279 (19,90%) 5,25 (1,53) 

MEQb   
Matutino 687 (66,12%) 4,25 (1,51) 
Intermediário 312 (30,02%) 4,75 (1,41) 
Vespertino 40 (3,85%) 5,15 (1,48) 

Horário   
Manhã 673 (48,24%) 4,60 (1,53) 
Tarde  595 (42,65%) 4,50 (1,53) 
Noite 127 (9,10%) 4,18 (1,41) 

aAnos de escolarização. bQuestionário de matutinidade e vespertinidade. cEscore composto pelo 
número de palavras evocadas após a primeira apresentação dos estímulos. As categorias foram 
estratificadas por: sexo (somente para fins ilustrativos pois não foi uma covariável significativa), 
décadas de idade, marcos do sistema educacional brasileiro para anos de escolarização (≤ 4 
ADE=fundamental I, 5-8 ADE=fundamental II, 9-11 ADE=ensino médio e ≥11 ADE=além do ensino 
médio), escore no MEQ (≥59= matutino, 42-58= intermediário, ≤41= vespertino) e horário em que o 
teste foi aplicado, de 7 (representando 7:00 hs) até 20 (representando 20:00 hs) exibidos em 
número absoluto e porcentagens. 
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Homens e mulheres apresentaram médias similares e não houve 

diferença estatística entre sexo haja vista o modelo poligênico (p=0,06), os 

números apresentados na tabela constam como informação acessória. 

Médias seguiram decaindo de acordo com a idade. Maiores médias foram 

encontradas entre grupos com maior escolaridade, cronotipo vespertino 

(embora a porcentagem dessa categoria na amostra seja bastante pequena) 

e testes realizados no período da manhã. 

4.3 Teste de fluência verbal semântica - animais 

4.3.1 Caracterização da subamostra 

Ao todo, 1 717 indivíduos com idades de 18 a 91 anos e escolaridade 

de 0 a 23 anos de escolarização realizaram o teste de fluência verbal – 

animais. Alguns dos dados sociodemográficos estratificados por sexo estão 

dispostos na Tabela 6. 

Tabela 6 - Características gerais da subamostra respondente ao teste 
de fluência verbal - animais 

 Homens Mulheres 
N (%) 689 (40,13%) 1028 (59,87%) 

Idade   

Média (DP) 47,66 (±16,95) 46,04 (±15,80) 

Escolaridade   

Média (DP) 7,20 (±4,54) 7,88 (±4,82) 

Iletrados, N (%) 52 (49,52) 55 (52,38) 
Valores exibidos em medidas de médias e desvios-padrão 
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4.3.2 Análise descritiva 

A distribuição dos dados está dentro da faixa da normalidade como 

demonstram os testes de assimetria (0,44) e curtose (2,97). O histograma de 

distribuição da variável está disposto no Gráfico 3 e, como pode-se observar, 

os escores obtidos pela subamostra variaram entre 4 e 32. Houve exclusão 

de um outlier com escore de 3 desvios-padrão acima da média. 

Gráfico 3 - Histograma de frequência dos escores do teste de fluência 
verbal semântica - categoria animais 

 

4.3.3 Estimativa de herdabilidade e efeitos de covariância 

Na Tabela 7 estão expostas as estimativas de herdabilidade para 

modelos nulo e ajustado. Os efeitos de outras covariáveis tais quais: 

depressão, interação escolaridade x idade, cronotipo e nível socioeconômico 

também foram testadas, mas não alcançaram significância estatística (dados 

não exibidos). 
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Tabela 7 - Herdabilidade do escore do teste de fluência verbal-animais 
e impacto das covariáveis significativas para o melhor 
modelo ajustado 

Modelo 
aEstimativa herdabilidade bEfeitos fixos 

h2 p valor β p valor 
Nuloc 0,32 <0,01 - - 

Idaded 0,46 <0,01 -0,02 <0,01 

Sexoe 0,46 <0,01 -0,40 0,03 

Escolaridadef 0,21 <0,01 0,48 <0,01 

Horárioh 0,21 <0,01 0,12 <0,01 
aevolução das estimativas de herdabilidade com respectivos p valores para covariáveis 
adicionadas uma a uma até chegar-se a estimativa do melhor modelo ajustado (em 
negrito). bcovariáveis significativas demonstrando seus respectivos valores de 
contribuição para o melhor modelo ajustado (β e p valores).  cmodelo da herdabilidade 
basal do teste de fluência verbal - animais sem nenhuma covariável adicionada. dde 18 a 
91 anos de idade. ecodificado como 1= homens e 2 = mulheres. fde 0 a 23 anos de 
escolarização. ghorário em que o teste foi aplicado, de 7 (representando 7:00 hs) até 20 
(representando 20:00 hs). NOTA: valores de herdabilidade exibidos para cada um dos 
modelos em que novas covariáveis são adicionadas e valores de efeitos fixos referentes 
somente ao melhor modelo ajustado. 

A herdabilidade para o modelo nulo foi de 0,32, e sofreu aumento (h2= 

0,46) quando idade (β= -0,02) e sexo (β= -0,40) foram acrescentados. 

Escolaridade foi o efeito de maior impacto sobre a performance (β= 0,48) 

levando a uma acentuada diminuição da herdabilidade (h2= 0,21). O ajuste 

para horário do teste não mudou a estimativa do efeito poligênico mas 

confirmou que melhores escores foram encontrados em testes aplicados 

mais tarde do dia (β= 0,12). O melhor modelo ajustado (h2= 0,21) para a 

performance no teste de fluência verbal-animais foi corrigido para efeitos de 

sexo, idade, escolaridade e horário do teste. 
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4.3.4 Distribuição fenotípica estratificada por covariáveis significativas 

Medidas descritivas tais como médias e desvios-padrão estão 

dispostas na Tabela 8 para ilustrar a distribuição dos escores e erros de 

repetição para cada covariável significativa obtida através do modelo misto 

poligênico. As frequências e porcentagens de participantes em cada 

categoria foram previamente detalhadas no Quadro 2. 

Tabela 8 - Médias e desvios-padrão para o teste de fluência verbal-
animais de acordo com categorias sociodemográficas 

  Animais (±DP) Repetições (±DP) 
Amostra total (n=1 716) 14,36 (4,66) 0,69 (0,94) 

Sexo homens 14,38 (4,66) 0,61 (0,90) 

 mulheres 14,34 (4,67) 0,75 (0,97) 

Idade 18-27 16,08 (4,37) 0,66 (0,91) 

 28-37 16,11 (4,82) 0,73 (0,99) 

 38-47 14,53 (4,62) 0,74 (0,97) 

 48-57 13,83 (4,32) 0,61 (0,91) 

 58-67 13,15 (4,36) 0,75 (0,89) 

 68-77 12,04 (4,10) 0,71 (1,06) 

 >77 10,62 (3,16) 0,70 (0,88) 

Escolaridade iletrados 10,22 (3,40) 0,53 (0,82) 

 ≤ 4 ADE 12,18 (3,66) 0,64 (0,94) 

 5-8 ADE 14,00 (4,33) 0,77 (1,04) 

 9-11 ADE 15,81 (3,91) 0,70 (0,90) 

 ≥12 ADE 18,41 (4,56) 0,79 (0,93) 

Horário manhã (49%) 14,10 (4,48) 0,77 (1,04) 

 tarde (43%) 14,45 (4,79) 0,71 (1,08) 

 noite (8%) 15,52 (4,89) 0,70 (0,95) 
aAnos de escolarização. As categorias foram estratificadas por sexo, décadas de idade, marcos do 
sistema educacional brasileiro para anos de escolarização (iletrados, ≤ 4 ADE=fundamental I, 5-8 
ADE=fundamental II, 9-11 ADE=ensino médio e ≥11 ADE=além do ensino médio) e períodos do 
dia em que o teste foi realizado (manhã=das 07:00 às 11:00, tarde=das 12:00 às 17:00 ou 
noite=das 18:00 às 20:00). NOTA: Para períodos do dia também foram adicionados porcentagens 
da amostra pertencente a cada categoria. 
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Apesar do efeito de sexo ter sido significativo no modelo misto 

poligênico as médias de escores entre homens e mulheres foram bastante 

similares com uma pequena vantagem para os homens. As categorias de 

idade demonstraram médias crescentes até atingirem seu máximo na faixa 

de 48-57 anos quando a produção demonstrou constante e gradativo 

decaimento. Escores aumentaram juntamente com os anos de 

escolarização. Os erros por repetição foram mínimos e, portanto, não 

analisados dentro do modelo misto poligênico. 

4.3.5 Resultados para o teste de fluência verbal de acordo com os 
quartis de minuto 

A análise dos escores do teste de fluência verbal dividido pelos 

quartis de minuto [0-15s (T1), 16-30s (T2), 31-45s (T3), 46-60s (T4)] é 

composta pela mesma subamostra do teste de fluência verbal – animais já 

caracterizada no item 4.3.1. 

T1 e T2 alcançaram coeficientes de distribuição dentro da faixa da 

normalidade de acordo com os índices de assimetria (T1= 0,70; T2= 0,51) e 

curtose (T1= 3,66; T2= 3,49). Já T3 e T4 passaram por transformação 

logarítmica (log10) a fim de satisfazer pressupostos de normalidade 

alcançando as seguintes medidas de assimetria (T3= -0,25, T4= -0,35) e 

curtose (T3=3,02, T4=2,60). Valores de β foram todos mantidos como não-

transformados para manter a uniformidade de medida de magnitude dos 

efeitos quando comparados. 
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No Gráfico 4 estão ilustradas as médias e respectivas medidas de 

herdabilidade dos escores obtidos no tempo total (60s) para o teste de 

fluência verbal – animais, bem como as médias de produção para cada 

quartil de minuto. O cálculo da herdabilidade para os quartis de minuto foi 

feito usando os mesmos ajustes do melhor modelo ajustado para o teste de 

fluência verbal escore total (sexo, idade, escolaridade e horário de 

realização do teste). Por mais que em alguns dos quartis as covariáveis não 

tenham alcançado grau de significância como no escore total, os ajustes 

foram mantidos para fins de comparabilidade entre estimativas de 

herdabilidade. 

Gráfico 4 - Histogramas de comparação das médias de animais 
nomeados e herdabilidade do desempenho de acordo com 
o tempo total de teste de fluência verbal-animais e a 
produção em quartis de minuto 

Média Herdabilidade 
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A média de nomeação de animais é maior em T1 (5,85) e a produção 

vai decaindo de acordo com o passar dos segundos até T4 (2,28) quando a 

média do escore cai pela metade quando comparada à T1. Já a 

herdabilidade, é praticamente zero em T4 (0,0003) e tem a maior estimativa 

de quartis em T1 (0,17) que é similar à obtida em 60s (0,21). Uma queda 

acentuada do efeito genético se dá de T1 para T2 (de 0,17 para 0,09) e, por 

fim, um pequeno aumento da estimativa em T3 (0,12). Todos os modelos de 

herdabilidade foram estatisticamente significativos (p valor<0.01) com 

exceção do modelo para T4 (p valor= 0,50). 

A seguir será ilustrada a influência exercida pelos efeitos fixos para 

cada um dos quartis de segundo (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Impacto das covariáveis significativas do teste de fluência 
verbal-animais por quartis de minuto 

 T1 (0-15 s) T2 (16-30 s) T3 (31-45 s) T4 (45-60 s) 
Idadea     

β -0,019 -0,002 -0,01 0,003 

p valor < 0,01 0,400 0,840 0,210 

Sexob     
β -0,029 -0,028 -0,111 -0,227 

p valor 0,720 0,720 0,130 < 0,01 

Escolaridadec 
    

β 0,152 0,142 0,108 0,090 

p valor < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Horáriod     

β 0,050 0,028 0,022 0,016 

p valor < 0,01 < 0,01 0,025 0,130 

Covariáveis significativas demonstrando seus respectivos valores de contribuição para o melhor 
modelo ajustado do escore total de fluência verbal e mantidas na tabela (β e p valores). Covariáveis 
codificadas como: ade 18 a 91 anos de idade. b1= homens e 2 = mulheres. cde 0 a 23 anos de 
escolarização. dhorário em que o teste foi aplicado, de 7 (representando 7:00 hs) até 20 
(representando 20:00 hs). 

Lembrando que esses foram os efeitos fixos que melhor ajustaram o 

teste de fluência verbal-animais e foram repetidos para a análise de quartis 

de minuto, mesmo que não significativos. Escolaridade foi a única covariável 

significativa para todos os quartis de minuto e com uma magnitude de 

grande impacto. Idade exerceu um efeito negativo importante, porém, 

significativo somente no início da tarefa (T1). Sexo exerceu um baixo, mas 

significativo, efeito em T4 quando homens produziram mais palavras do que 

mulheres. Com exceção para T4, o horário de realização do teste influenciou 

a performance durante todo o curso do teste indicando melhores 

performances de acordo com o avanço do horário. 
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4.3.6 Distribuição fenotípica estratificada por covariáveis significativas 

Na Tabela 10, foram inseridas as médias de fluência verbal – quartis 

de minuto estratificadas por categorias sociodemográficas, bem como seus 

respectivos desvios-padrão. 

Tabela 10 - Médias e desvios-padrão para o teste de fluência verbal - 
quartis de minuto de acordo com categorias 
sociodemográficas 

 
Animais(±DP) 

T1 (0-15 s) T2 (16-30 s) T3 (31-45 s) T4 (46-60 s) 
Total (n=1 716) 5,85 (1,94) 3,58 (1,72) 2,65 (1,58) 2,28(1,63) 

Sexo homens 5,79 (1,98) 3,54 (1,67) 2,68 (1,58) 2,39 (1,66) 

 mulheres 5,88 (1,91) 3,60 (1,76) 2,63 (1,57) 2,21 (1,60) 

Idade 18-27 6,74 (2,01) 3,96 (1,74) 2,86 (1,61) 2,52 (1,68) 

 28-37 6,55 (1,94) 4,12 (1,88) 3,01 (1,62) 2,42 (1,64) 

 38-47 5,92 (1,74) 3,65 (1,66) 2,71 (1,68) 2,25 (1,74) 

 48-57 5,67 (1,80) 3,30 (1,62) 2,57 (1,52) 2,29 (1,61) 

 58-67 5,26 (1,75) 3,37 (1,61) 2,47 (1,47) 2,05 (1,43) 

 68-77 4,61 (1,62) 3,05 (1,56) 2,19 (1,31) 2,20 (1,67) 

 >77 4,25 (1,43) 2,57 (1,24) 1,87 (1,37) 1,93 (1,47) 

Escolaridade iletrados 4,30 (1,31) 2,54 (1,41) 1,70 (1,28) 1,68 (1,47) 

 ≤ 4 ADEa 5,01 (1,48) 2,93 (1,42) 2,23 (1,38) 2,00 (1,48) 

 5-8 ADE 5,85 (1,91) 3,40 (1,60) 2,64 (1,59) 2,10 (1,60) 

 9-11 ADE 6,48 (1,84) 4,05 (1,62) 2,87 (1,49) 2,41 (1,60) 

 ≥12 ADE 7,13 (1,97) 4,71 (1,87) 3,52 (1,70) 3,06 (1,78) 

Tabela exibe o número de exemplares produzidos durante os quatro quartis de minuto. Valores estão 
expressos em médias e desvios-padrão. aAnos de escolarização. As categorias foram estratificadas 
por sexo, décadas de idade, marcos do sistema educacional brasileiro para anos de escolarização 
(iletrados, ≤ 4 ADE=fundamental I, 5-8 ADE=fundamental II, 9-11 ADE=ensino médio e ≥11 
ADE=além do ensino médio) e períodos do dia em que o teste foi realizado (manhã=das 07:00 às 
11:00, tarde=das 12:00 às 17:00 ou noite=das 18:00 às 20:00). 
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As médias mostram um padrão de queda na produção de exemplares 

ao longo do tempo de teste tanto para a amostra geral como dentre todas as 

categorias. Médias estratificadas por sexo demonstraram performance 

similar entre homens e mulheres e, de acordo com o modelo misto 

poligênico, essa diferença só é significativa em T4 a favor dos homens. Em 

geral, o desempenho em todos os quartis de acordo com idade demonstrou 

média de escores semelhantes dentre as duas primeiras faixas etárias e 

queda de produção nas conseguintes categorias de idade. Escores 

aumentaram linearmente de acordo com o as categorias de escolaridade em 

todos os intervalos de tempo analisados. 

4.4 Teste de lista de palavras - evocação tardia 

4.4.1 Caracterização da amostra 

Os participantes que compõem essa subamostra são os mesmos 

respondentes ao teste de lista de palavras - escore total (n=1 402) e estão 

caracterizados no item 4.1.1. 

4.4.2 Análise descritiva 

A análise do fenótipo pôde ser realizada com os dados brutos uma 

vez que a distribuição dos resultados se deu dentro da faixa de normalidade 

(assimetria= -0,27 e curtose= 2,88) e o histograma de frequências de 

evocação de palavras pode ser visualizado no Gráfico 5. O número de 

palavras evocadas variou entre 0 e 10 que são respectivamente os escores 

mínimo e máximo para este teste. 
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Gráfico 5 - Histograma de frequência contendo a distribuição do 
número de palavras evocadas no teste de lista de palavras – 
evocação tardia 

 

4.4.3 Estimativa de herdabilidade e efeitos de covariância 

Estimativas de herdabilidade para modelos nulo e ajustados estão 

exibidas na Tabela 11. Os efeitos de outras covariáveis tais quais: 

depressão, interação idade x escolaridade, cronotipo, horário de realização 

do teste e nível socioeconômico também foram testadas, mas não 

alcançaram significância estatística (dados não exibidos) e, portanto, não 

adicionados ao modelo. 
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Tabela 11 - Herdabilidade do escore do teste de lista de palavras - 
evocação tardia e impacto das covariáveis significativas 
para o melhor modelo ajustado 

Modelo 
aEstimativa herdabilidade bEfeitos fixos 

h2 p valor β p valor 
Nuloc 0,17 <0,01 - - 
Idaded 0,32 <0,01 -0,05 <0,01 

Sexoe 0,33 <0,01 0,10 0,30 

Escolaridadef 0,28  <0,01 0,13 <0,01 
aevolução das estimativas de herdabilidade com respectivos p valores para covariáveis adicionadas 
uma a uma até chegar-se a estimativa do melhor modelo ajustado (em negrito).  bcovariáveis 
significativas demonstrando seus respectivos valores de contribuição para o melhor modelo 
ajustado (β e p valores). cmodelo da herdabilidade basal do teste de lista de palavras – evocação 
tardia sem nenhuma covariável adicionada. dde 18 a 88 anos de idade. ecodificado como 1= 
homens e 2 = mulheres (apenas ilustrativo pois não foi significativa para o modelo). fde 1 a 23 anos 
de escolarização. NOTA: valores de herdabilidade exibidos para cada um dos modelos em que 
novas covariáveis são adicionadas e valores de efeitos fixos referentes somente ao melhor modelo 
ajustado. 

A evolução da estimativa de herdabilidade ao longo dos modelos 

demonstrou que o componente genético aumentou quando ‘idade’ foi 

adicionada ao modelo nulo (de 0,17 para 0,32) apresentando um menor 

índice de recordação de palavras de acordo com o avanço da idade. A 

adição de sexo à análise não foi significativa (p valor=0,30). O modelo final 

conta idade e escolaridade – melhor modelo ajustado (h2=0,28) – e, 

aumentou a herdabilidade em relação ao modelo nulo (de 0,17 para 0,28), 

entretanto, sofreu queda quando comparada à correção para idade, somente 

(de 0,32 para 0,28). Escolaridade causou impacto positivo na performance 

(β=0,13) resultando em melhores performances para os mais escolarizados. 
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4.4.4 Distribuição fenotípica estratificada por covariáveis significativas 

Medidas de média e desvio-padrão para o teste de lista de palavras - 

evocação tardia estão dispostas na Tabela 12, assim como as covariáveis 

significativas no modelo misto poligênico (exceção para a covariável sexo 

que foi adicionada a fim de ilustrar as médias). Para fins de comparabilidade 

entre subgrupos, as covariáveis foram estratificadas em subcategorias para 

uma melhor visualização dos resultados. As frequências e porcentagens de 

participantes em cada categoria foram previamente detalhadas na Tabela 5. 

Tabela 12 - Médias e desvios-padrão para o teste de lista de palavras – 
evocação tardia de acordo com categorias 
sociodemográficas 

  
bescore (±DP) 

Amostra total  5,74 (2,06) 
Sexo   

 Homens 5,61 (2,13) 
 Mulheres 5,82 (2,01) 

Idade   
 18-27 6,83 (1,70) 
 28-37 6,59 (1,78) 
 38-47 5,70 (1,92) 
 48-57 5,29 (1,81) 
 58-67 4,74 (2,00) 
 68-77 3,97 (1,81) 
 >77 2,88 (2,49) 

Escolaridade   
 ≤ 4 ADEa  4,74 (1,96) 
 5-8 ADE 5,25 (1,94) 
 9-11 ADE 6,32 (1,79) 
 >11 ADE 6,77 (1,90) 

aAnos de escolarização. bMédia de palavras evocadas no teste de lista de palavras – evocação 
tardia. As categorias foram estratificadas por sexo, décadas de idade e marcos do sistema 
educacional brasileiro para anos de escolarização (≤ 4 ADE=fundamental I, 5-8 ADE=fundamental 
II, 9-11 ADE=ensino médio e ≥11 ADE=além do ensino médio). 
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A média de palavras evocadas no teste de lista de palavras – 

evocação tardia foi quase a mesma entre homens e mulheres como era o 

esperado já que a diferença não foi significativa no modelo misto poligênico. 

Idade exerceu impacto negativo na performance de acordo com o 

envelhecimento. As categorias de escolaridade demonstraram uma melhora 

do desempenho para os grupos mais escolarizados. 

4.5 Teste de trilhas 

4.5.1 Caracterização da subamostra 

Esse foi o teste em que menos participantes responderam (n=903) 

pois é necessário que se tenha completo domínio sobre a sequência 

alfabética e, muitos demonstraram extrema dificuldade para terminar a tarefa 

durante a aplicação. O grau de escolaridade para respondentes deste teste 

foi de 2 até 23 anos de escolarização, e as idades de 18 a 88 anos. Na 

Tabela 13 estão dispostas as médias de idade e escolaridade de acordo 

com o sexo. 

Tabela 13 - Características gerais da subamostra respondente ao teste 
de trilhas 

 Homens Mulheres 
N (%) 348 (38,54%) 555 (61,46%) 
Idade   

Média (DP) 37,87 (±13,78) 37,96 (±12,71) 
Escolaridade   

Média (DP) 10,38 (±3,38) 11,12 (±3,58) 
Valores exibidos em medidas de médias e desvios-padrão 
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4.5.2 Análise descritiva 

Considerando que esse fenótipo gerou uma curva de distribuição 

substancialmente assimétrica (dados não exibidos), a transformação 

logarítmica foi aplicada (log10) a fim de satisfazer as premissas de 

normalidade do modelo misto poligênico. Dessa forma, a distribuição ficou 

próxima do normal e alcançou os seguintes coeficientes: assimetria=0,29 e 

curtose=2,57. Para fins de comparação, todos os valores de beta (β), 

dispostos na próxima seção, foram exibidos como valores não-

transformados. O histograma de distribuição da variável está disposto no 

Gráfico 6. 

O menor tempo para realização teste foi de 39 segundos e o tempo 

máximo foi de 358 segundos. Outliers somaram 20 participantes que foram 

excluídos por estarem 3 desvios-padrão acima do tempo médio para término 

do teste. 
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Gráfico 6 - Histograma de frequência do tempo necessário para 
completar o teste de trilhas. Valores em segundos, log-
transformados (log10) 

 

4.5.3 Estimativa de herdabilidade e efeitos de covariância 

Estimativas de herdabilidade para modelos nulo e ajustados estão 

exibidas na Tabela 14. Os efeitos de outras covariáveis tais quais: 

depressão, interação idade x escolaridade, cronotipo, horário de aplicação 

do teste e nível socioeconômico também foram testadas, mas não 

alcançaram significância estatística (dados não exibidos). 
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Tabela 14 - Herdabilidade do teste de trilhas e impacto das covariáveis 
significativas para o melhor modelo ajustado 

Modelo 
aEstimativa herdabilidade bEfeitos fixos 

h2 p valor β p valor 
Nuloc 0,17 <0,01 - - 

Idaded 0,58 <0,01 1,75 <0,01 

Sexoe 0,57 <0,01 7,73 0,01 

Escolaridadef 0,42 <0,01 -6,96 <0,01 
aevolução das estimativas de herdabilidade com respectivos p valores para covariáveis adicionadas 
uma a uma até chegar-se a estimativa do melhor modelo ajustado (em negrito). bcovariáveis 
significativas demonstrando seus respectivos valores de contribuição para o modelo final (β e p 
valores). cmodelo da herdabilidade basal do teste de trilhas sem nenhuma covariável adicionada. 
dde 18 a 88 anos de idade. ecodificado como 1= homens e 2 = mulheres. fde 2 a 23 anos de 
escolarização. NOTA: valores de herdabilidade exibidos para cada um dos modelos em que novas 
covariáveis são adicionadas e valores de efeitos fixos referentes somente ao melhor modelo 
ajustado. 

A herdabilidade para o modelo nulo (0,17) aumentou acentuadamente 

com a adição de idade (h2= 0,58; β= -0,02) e manteve a estimativa quando 

ajustado para sexo (h2= 0,58; β=1,75). Já, escolaridade reduziu a 

herdabilidade (h2= 0,42) quando comparada ao ajuste para sexo e idade e 

demonstrou que quanto maior o grau de escolaridade, menor é o tempo 

gasto para terminar o teste de trilhas (β= -6,96). O melhor modelo ajustado 

(h2= 0,42) para a performance no teste de trilhas sofreu ajustes para os 

efeitos de sexo, idade e escolaridade. 

4.5.4 Distribuição fenotípica estratificada por covariáveis significativas 

Na Tabela 15 estão exibidas médias e desvios-padrão do tempo 

utilizado para o término do teste de trilhas. As covariáveis que demonstraram 

grau de significância estatística no modelo misto poligênico estão expostas 

na tabela com estratificações categóricas e suas respectivas médias a fim de 

ilustrar as discrepâncias/similaridades de performance entre grupos. 
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Tabela 15 - Médias e desvios-padrão para o teste de trilhas de acordo 
com categorias sociodemográficas 

 N(%) tempob(±DP) errosc(±DP) 
Amostra total 903 125,14 (57,07) 0,92 (1,19) 

Sexo    

homens 348 (38,54%) 123,10 (56,49) 0,84 (1,03) 

mulheres 555 (61,46%) 126,41 (57,45) 0,97 (1,28) 

Idade    

18-27 236 (26,22%) 101,08 (35,93) 0,67 (0,90) 

28-37 252 (28,00%) 109,04 (48,61) 0,67 (1,00) 

38-47 187 (20,78%) 131,37 (60,21) 1,05 (1,35) 

48-57 146 (16,22%) 159,60 (58,23) 1,48 (1,47) 

58-67 65 (7,22%) 168,54 (66,66) 1,11 (1,13) 

68-77 12 (1,33%) 170,33 (58,96) 1,42 (1,44) 

>77 2 (0,22%) 196,00 (89,10) 0,50 (0,71) 

Escolaridade    

≤ 4 ADE 58 (6,44%) 198,95 (67,10) 1,77 (1,67) 

5-8 ADE 176 (19,56%) 158,75 (60,85) 1,38 (1,44) 

9-11 ADE 389 (43,22%) 117,63 (47,10) 0,82 (1,03) 

≥12 ADE 277 (30,77%) 98,75 (39,82) 0,59 (0,93) 
aAnos de escolarização. bMédia, em segundos do tempo utilizado para terminar o teste de trilhas. 
CMédia de erros de ligação entre estímulos cometido durante o teste de trilhas. As categorias foram 
estratificadas por sexo, décadas de idade e marcos do sistema educacional brasileiro para anos de 
escolarização (≤ 4 ADE=fundamental I, 5-8 ADE=fundamental II, 9-11 ADE=ensino médio e ≥11 
ADE=além do ensino médio). 

A média de tempo gasto para término do teste foi elevada 

expressivamente com o aumento da idade e diminuída de acordo com o 

avanço da escolaridade. Novamente, o desempenho entre sexos não 

apresentou demarcada discrepância de médias embora esse efeito tenha sido 

significativo no modelo misto poligênico. Os erros de ligação apresentaram uma 

baixa amplitude de resposta e, portanto, foram usados somente como 

informação complementar na seção de discussão dos resultados. 
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4.6 Resultados gerais 

Na Tabela 16 estão exibidas as estimativas de herdabilidade, para os 

modelos nulo e melhor modelo ajustado, de todos os fenótipos avaliados 

neste trabalho. Foram dispostos também, os valores das covariáveis 

significativas em cada caso, e, omitidos os resultados que não alcançaram 

grau de significância. 
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Tabela 16 - Herdabilidade de todos os fenótipos avaliados e impacto de 

suas respectivas covariáveis significativas 
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Este estudo avaliou com êxito a herdabilidade de testes cognitivos em 

uma amostra composta por famílias da população brasileira. Foram também 

encontradas as covariáveis que influenciaram significativamente os fenótipos 

e, calculadas as médias dos escores nos testes estratificadas por grupos de 

participantes. Em seguida, os achados para cada um dos testes serão 

discutidos um a um e, ao final, serão comparadas as herdabilidades entre os 

domínios cognitivos recrutados para a performance de cada um dos testes, 

bem como, os fatores que influenciaram a performance cognitiva. 

Estudos que associam as funções cognitivas e sua influência 

genética, seja de desempenho geral ou em tarefas específicas, tendem a 

demonstrar algum grau de herdabilidade em sua expressão fenotípica, 

entretanto, essa medida varia de acordo com o domínio cognitivo 

examinado5, as peculiaridades da amostra estudada, o desenho do estudo, 

além das influências ambientais sob as quais os indivíduos estão expostos27. 

Embora cerca de 12% da população maior de 18 anos de Baependi 

tenha respondido ao protocolo neuropsiquiátrico, os resultados obtidos a partir 

dessa coleta devem ser interpretados, do ponto de vista epidemiológico, 

guardadas as devidas restrições de seleção amostral. A finalidade dos estudos 

genético-populacionais como este é explorar primeiramente as determinantes 

genéticas envolvidas nos fenótipos. Assim, a seleção dos participantes não é 
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realizada usando o critério de aleatoriedade geográfico ou sociodemográfico, 

como em estudos epidemiológicos, mas primordialmente, utilizando o grau de 

parentesco existente entre os participantes – as famílias estendidas44. Vale 

salientar também que os participantes não foram incluídos/excluídos com base 

na presença ou ausência de alguma condição patológica de forma que, o 

estudo busca investigar o desempenho cognitivo o mais próximo possível da 

população geral. 

Os trabalhos aqui referenciados para fins de comparação foram 

provenientes de estudos com vários desenhos. Sabe-se que esta pluralidade 

nas estimativas de herdabilidade do mesmo fenótipo, mas obtidos por meio 

de desenhos de estudo diferentes, torna mais complexa a comparabilidade 

dos resultados45. Entretanto as comparações foram feitas e esclarecendo as 

devidas ressalvas, quando necessário. 

5.1 Considerações sobre o teste de lista de palavras - escore total 

O teste de lista de palavras - escore total, usado originalmente como 

parte da bateria CERAD46, foi adaptado para a população brasileira32 e é uma 

tarefa que avalia tanto memória imediata quanto memória tardia2. O escore que 

soma o número de palavras evocadas imediatamente após cada uma das três 

primeiras tentativas representa o fenótipo para memória episódica imediata 

porquanto a evocação é realizada no período de segundos. 

Para os resultados do teste de lista de palavras - escore total, 

escolaridade (β= 0,31) demonstrou influenciar no acréscimo do total de 

palavras evocadas e também provocou aumento da herdabilidade do traço 
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(h2= 0,30; modelo ajustado para sexo+idade+escolaridade) em relação ao 

modelo nulo (h2= 0,21). Foi encontrado somente um estudo que avaliou a 

herdabilidade do teste de lista de palavras - escore total, revelando 

estimativa de 0,50 também com ajustes para sexo+idade+escolaridade8. A 

discrepância nos achados poderia ser explicada por vários fatores que 

influenciam no cálculo da herdabilidade como mencionado acima no início 

desta seção, um deles, por exemplo, é o fato de que no outro estudo estão 

inclusas somente duas gerações (pais e filhos), embora o nível educacional 

seja bastante similar à amostra deste estudo (média= 7,3 anos de 

escolarização). Uma explicação para a diferença de 0,20 entre as 

herdabilidades de ambos os estudos é de que a coorte analisada por 

Greenwood et al.8 possui uma média de idade dos participantes (média de 

idade= 73) muito maior do que a média da coorte de Baependi (média de 

idade= 46). Visto que há uma tendência de aumento da herdabilidade de 

acordo com o avanço da idade26-24, essa poderia ser uma das razões 

explicativas para a discrepância. Para fins de comparabilidade, foram 

levantadas referências bibliográficas que investigaram o fenótipo de 

memória verbal episódica imediata fazendo uso de testes diferentes. Cinco 

estudos foram encontrados em que o fenótipo foi mensurado usando ambos 

o California Verbal Learning Test (CVLT)47 e o Rey Auditory Verbal Learning 

Test (RAVLT)48. Deve-se manter em mente, que tanto o teste de lista de 

palavras, CVLT e RVLT são tarefas que demandam a retenção do maior 

número possível de palavras, mas diferem entre si uma vez que nos dois 

últimos, o examinando ouve a lista de palavras enquanto que no primeiro, os 
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estímulos devem ser lidos pelo participante. Para quase todos os resultados, 

aqui representados em ordem crescente, [0,26; 0,31; 0,34 e 0,36]10,11,49,50, os 

valores das estimativas foram comparáveis ao encontrado na amostra de 

Baependi. Todavia, Darst et al.17 encontraram uma herdabilidade de 0,16 

para o RAVLT; expressivamente mais baixa que para esta amostra.  Uma 

vez que o estudo se trata de uma amostra de irmãos que tiveram pais 

afetados pela doença de Alzheimer, pode-se inferir que a limitada variância 

genética proporcionada pelo desenho de estudo entre irmãos tenha 

influenciado no resultado final da estimativa. 

Considerando o modelo misto poligênico, uma maior precisão da 

variância genética é observada se a estimativa de herdabilidade aumenta após 

o ajuste para covariáveis quando comparada com o modelo nulo. Mas, quando 

a estimativa de herdabilidade diminui com a inclusão de covariáveis, isso 

significa que a covariável explica uma parte da relação familiar associada ao 

efeito poligênico51. De acordo com o melhor modelo ajustado, a herdabilidade 

do teste de lista de palavras - escore total evidenciou ‘idade’ como um preditor 

negativo para performance (β= -0,08), em conformidade com os achados 

descritos pela literatura52 no que se refere ao efeito de idade no desempenho 

cognitivo. O efeito de sexo apontou um favorecimento para o desempenho das 

mulheres (β= 0,41) e também é concordante com os dados normativos para o 

teste de memória episódica imediata da bateria CERAD53. 

Na análise do teste de lista de palavras – primeira evocação, escore 

que leva em consideração somente as palavras evocadas a partir da 

primeira apresentação de estímulos, o efeito para sexo não é significativo 
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enquanto que escolaridade (β= 0,10) e idade (β= -0,02) mantêm seus 

respectivos conhecidos impactos na performance. Em uma interessante 

meta análise, Hyde54 aponta para a inconsistência do efeito de sexo nas 

tarefas cognitivas. A autora descreve que as diferenças de desempenho 

entre sexo são dependentes da tarefa estudada e desafia o leitor a rever os 

protótipos de desempenho associado ao gênero, por exemplo, homens com 

melhor desempenho em tarefas matemáticas e mulheres favorecidas em 

tarefas verbais.  Essa perspectiva se confirma neste estudo no qual o efeito 

de sexo é ora significativo, ora não, mesmo quando comparado entre testes 

similares. Vale ressaltar que a magnitude dos efeitos de sexo foi baixa 

mesmo quando significativas, corroborando a premissa de baixo efeito de 

sexo sobre as funções cognitivas. 

Assume-se que a primeira evocação da lista de palavras é uma 

medida ainda mais próxima da memória episódica imediata por não 

demandar consecutivas evocações ao longo de três tentativas. 

Interessantemente, o melhor modelo ajustado para a primeira 

evocação da lista de palavras (h2=0,22) (ajustes para idade, escolaridade, 

MEQ e horário) teve aumento da herdabilidade em relação ao modelo nulo 

(h2=0,12), demonstrando que a adição de covariáveis explicou melhor a 

variância genética. Olhando as covariáveis isoladamente tem-se que a 

correção para MEQ, na qual cronotipos mais vespertinos mostraram melhor 

desempenho, e também a correção para horário de realização do teste, em 

que piores performances foram associadas a testes realizados em horários 

mais tardios. Ambos efeitos de MEQ (β= -0,01) e horário do teste (β= -0,03) 
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foram muito pequenos embora significativos; além disso, a associação entre 

cronotipos vespertinos e melhor desempenho intelectual já tenha sido 

reportada antes21. Muitas poderiam ser as razões pelas quais essas duas 

covariáveis seguiram tais direções, seja porque o grupo de matutinos é mais 

velho (idade média= 44) e menos escolarizado (escolaridade média= 9 ADE) 

do que os vespertinos (idade média= 32; escolaridade média= 12 ADE), seja 

porque mais testes foram coletados no período da manhã no qual os 

cronotipos matutinos se sairiam melhor no teste55. Para fins de investigação, 

foram testadas várias interações para melhor interpretar os resultados (idade 

x escolaridade, idade x MEQ, horário x MEQ) e nenhuma das associações 

foi significativa. Sendo assim, o tipo de estudo aqui proposto não controlou o 

experimento para tais influências durante a performance e, portanto, não 

oferece condições suficientes para a interpretação destes achados em 

específico. 

Para mensuração do traço de memória tardia, cerca de cinco minutos 

após a primeira apresentação da lista de palavras, foi solicitado ao 

participante que realizasse a evocação livre das mesmas palavras antes 

apresentadas. Dessa forma a memória verbal de longa duração (memória 

episódica tardia), está sendo avaliada, visto que a evocação é feita sem 

nova apresentação de estímulos e depois de um determinado período de 

tempo para retenção (aproximadamente 5 min)2. 

Em relação à herdabilidade dessa medida, tem-se que o modelo 

ajustado (idade+escolaridade) capturou melhor a variância genética do 

fenótipo (h2= 0,28) do que o modelo nulo (h2= 0,17). Porém, quando 
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comparados estes resultados com os achados de Greenwood et al.8, a 

herdabilidade para esse mesmo teste é muito mais alta (h2= 0,74) do que a 

encontrada na coorte de Baependi, além de discrepante em relação a outros 

estudos que estimaram a variância genética para a recordação tardia do 

CVLT. Tais estudos exibiram estimativas semelhantes a nosso trabalho 

variando entre 0,29 e 0,3411,49,56 e foram ajustados para efeitos de sexo, 

idade e escolaridade. Um fator a ser considerado nesta comparação é que o 

modelo adotado pelo grupo de Greenwood et al.8 contou com ajustes para 

educação e sexo, mas não para idade por não ser uma covariável 

significativa para o modelo por eles adotado. Por consequência, é possível 

que o componente genético do estudo tenha apresentado um valor inflado e, 

portanto, discrepante do restante dos estudos para este fenótipo. 

Efeitos de idade (β= -0,05) e escolaridade (β= 0,13) mas não sexo,  

foram significativos nesta amostra, assim como apontam os dados 

encontrados na coorte do Framingham Heart Study57 que desenvolveu 

dados populacionais normativos para a distribuição de fatores demográficos 

do teste de lista de palavras. A performance entre homens e mulheres não 

demonstrou diferença estatística mas a direção do efeito de sexo em favor 

das mulheres (β= 0,13), mesmo que não significativo, é concordante com os 

achados do primeiro estudo normativo da bateria CERAD que disponibilizou 

informações a respeito da distribuição dos testes de acordo com 

características sociodemográficas58. 
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5.2 Considerações sobre o teste de fluência verbal 

O teste de fluência verbal semântica se origina como uma tarefa 

dentro de uma bateria de testes desenhada para  mensurar inteligência e 

exigia que o examinando produzisse o maior número de palavras possíveis 

que pertencessem a uma categoria semântica59. Apesar da simplicidade da 

tarefa, o conjunto de habilidades cognitivas subjacentes em seu 

desempenho é vasto e inclui: o armazenamento e a recuperação semântica 

hierarquicamente organizados, velocidade de acesso léxico, memória 

operacional entre outros domínios que refletem parcialmente a habilidade 

verbal geral de uma pessoa60,61. 

No que se refere ao teste de fluência verbal, a estimativa de 

herdabilidade para o modelo não ajustado do escore de 60 s (h2= 0,32) 

aumentou com a adição de ‘sexo’ e ‘idade’ (h2= 0,46) e diminuiu quando a 

covariável ‘anos de escolarização’ (h2= 0,21) foi considerada. Nesse caso, a 

queda drástica da herdabilidade devido ao impacto da escolaridade, indica a 

importância da cováriável sobre a variável resposta e explica por meio de um 

efeito fixo, a variância que antes era atribuída ao componente genético. O 

horário de realização de teste não alterou as estimativas de herdabilidade 

(0,21), no entanto, indicou que avaliações feitas em horários mais tardios, 

demonstraram associação positiva com o desempenho22. O modelo de 

herdabilidade mais adequado incluiu idade, sexo, escolaridade e hora da 

coleta como covariáveis. 

Considerando o melhor modelo ajustado (0,21), nossas estimativas de 

herdabilidade se situam na faixa inferior com relação aos resultados de 
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estudos de coorte familiar anteriores8,49,50,62. Isso provavelmente pode ser 

atribuído ao fato de que, em nosso estudo, a educação foi avaliada como 

uma variável contínua (anos de escolarização) dentro de uma grande 

variedade de níveis de educação, refletindo a influência da escolaridade de 

forma mais abrangente do que categorias estratificadas por grupos de graus 

de escolaridade. Além disso, a maioria dos estudos que utilizam este teste é 

composto por amostras mais homogêneas e com alta escolarização 

comparada à nossa amostra, o que pode influenciar o efeito modulador da 

educação e inflar o valor da contribuição genética na estimativa de 

herdabilidade, como se observa em nosso estudo antes do controle para 

escolaridade. 

O desempenho na tarefa na amostra de Baependi foi sensível aos 

fatores demográficos e ambientais descritos na literatura. A educação foi a 

covariável de maior impacto na variância aditiva, a força de sua influência foi 

significativa e alta no modelo final. Por exemplo, pode-se ver que, para cada 

dois anos de escolaridade, os participantes geraram praticamente mais uma 

palavra (β = 0,478). Assim, nossos resultados corroboram estudos prévios 

de que educação exerce um efeito importante no desempenho do teste de 

fluência verbal, bem como o encontrado para outras tarefas cognitivas 

também63. ‘Idade’ também foi uma covariável de importância na produção de 

palavras exercendo impacto negativo sobre a performance64. 

Vimos também um declínio na fluência semântica a partir dos 40 anos 

algo que está em linha com outros estudos, que também demonstraram o 

efeito não-linear da idade no desempenho65. Tal efeito poderia estar 
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relacionado à velocidade ao acesso léxico sendo modulada pela idade66 já 

que vocabulário tenderia somente a expandir ao longo da vida. O impacto do 

sexo na tarefa é algo inconsistente na literatura. A pequena diferença entre 

sexo no desempenho foi estatisticamente significativa. Considerando que 

alguns estudos relatam que as mulheres superaram significativamente os 

homens54, outros não encontraram diferenças significativas, com uma ligeira 

vantagem para os homens67,68. O grau de significância atingido pode ser 

devido ao grande tamanho da amostra. 

Para uma melhor compreensão do substrato genético e covariáveis 

durante a tarefa de fluência verbal, analisou-se o desempenho ao longo dos 

quartis de minuto. Na análise por quartis, a produção de palavras atingiu o 

pico em T1 e diminuiu drasticamente a partir de então, o que está de acordo 

com estudos anteriores69,70. Sugere-se que a produção das primeiras 

palavras envolve principalmente recuperação automática da rede semântica 

e/ou acesso à rede de conhecimento semântico. O desempenho no final da 

tarefa exige um aumento do esforço cognitivo devido ao esgotamento de 

subcategorias de nomes de animais e menor frequência de palavras-alvo60. 

Este esforço envolve monitoramento e supressão de exemplares para evitar 

repetições, bem como geração estratégica de pistas para acessar novas 

palavras71. Assim, a tarefa torna-se cada vez mais difícil e mais dependente 

de habilidades executivas ao longo do tempo72. 

A estimativa de herdabilidade dentre os quartis foi mais alta em T1 

(0,17), o que refletiria um maior componente genético subjacente ao 

processo automático. Como sugerido pela literatura73, a partir de T2 as 
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habilidades predominantemente recrutadas exigem processos de maior 

controle cognitivo e, em T2 (h2= 0,09) e T3 (h2= 0,12) isso se reflete no 

declínio da herdabilidade quando comparados à T1. 

Paralelamente ao declínio da influência de fatores genéticos na 

produção de palavras com o tempo, a escolaridade manteve seu significante 

impacto em todos os quartis de minuto. Por exemplo, em T3, a herdabilidade 

foi igual a 0,12 e a escolaridade o principal efeito fixo (β = 0,108). 

Considerando que ‘vocabulário’74 e funções executivas75 contribuem para o 

desempenho na tarefa de fluência semântica, espera-se que a educação 

influencie os escores, especialmente no final da tarefa, porque mais anos de 

escolaridade ampliam o vocabulário e aumentam o conjunto de estratégias 

executivas76. Assim, pode ser que a contribuição genética para o 

desempenho em T2 e T3 seja, de fato, mais relacionada aos processos 

controlados do que automáticos. Em T4, a escolaridade ainda manteve forte 

influência e não houve contribuição genética detectável. Os dados para este 

quartil, consequentemente, contribuem pouco para a compreensão dos 

fatores herdáveis do teste de fluência verbal. 

Estes resultados sugerem que o componente genético implicado no 

desempenho do teste é expresso principalmente durante o primeiro quartil 

no qual os processos cognitivos automáticos seriam predominantes, 

enquanto que, o desempenho em T2 e T3 pode levar a estimativas de 

herdabilidade que refletem as habilidades cognitivas controladas recrutadas 

para realizar a tarefa. Já o desempenho durante T4 não é provável que 

forneça dados genéticos interessantes. 
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5.3 Considerações sobre o teste de trilhas 

O teste de trilhas data de 1938, quando era parte componente de uma 

bateria de testes denominada Army Individual Test Battery desenvolvido por 

psicólogos americanos pertencentes à marinha norte-americana a fim de 

investigar o desempenho cognitivo/inteligência2. O teste se desdobra em 

duas tarefas diferentes sendo a segunda mais complexa do que a primeira, 

denominadas partes A e B. A parte A exige que o examinando ligue números 

embaralhados em sua ordem numérica e a parte B consiste em ligar 

números a letras seguindo-se a ordem numérica e alfabética2. A pontuação 

do desempenho se deu por meio do tempo em segundos até o término do 

teste. 

No Brasil, o teste é amplamente utilizado, sendo alguns dos facilitadores 

do uso sua simples aplicação, o livre e gratuito acesso ao teste, a vasta gama 

de domínios cognitivos que podem ser acessados por meio do instrumento, 

entre outros77. Dessa forma, na parte A do teste os domínios cognitivos mais 

envolvidos são: atenção, rastreamente visuomotor e velocidade do 

processamento. A parte B do teste, tem um nível maior de complexidade 

exigindo primordialmente, além das habilidades da parte A, habilidades como: 

atenção dividida, memória operacional, flexibilidade mental, etc.2, que 

conjuntamente podem ser consideradas funções executivas. Neste estudo, 

foram avaliados os resultados provenientes somente da parte B do teste uma 

vez que esse foi o protocolo seguido pelo ELSA e, por consequência, para este 

estudo também. Todavia, considerando o baixo nível escolar médio da amostra 

de Baependi, este seria um teste pouco indicado para uma população com 
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estas características, além disso, dados relativos à diferença de tempo em 

segundos entre a parte A e B do teste, seriam enriquecedores já que a parte A 

forneceria parâmetros de comparação entre desempenho na própria amostra. 

A herdabilidade para o teste de trilhas já foi estimada anteriormente: 

nos estudos de gêmeos e famílias os valores vão de 0,37 a 0,508,10,11,49,78 e 

são bastante similares àquele encontrado para o melhor modelo ajustado 

neste trabalho (h2= 0,42). Interessantemente, todos os estudos supracitados 

neste parágrafo também ajustaram seus modelos de estimativa para efeitos 

de sexo, idade e escolaridade. O impacto da escolaridade na performance 

desta amostra foi bastante demarcado (β= -6,96), diminuiu significativamente 

o tempo de término do teste e provocou uma queda na estimativa de 

herdabilidade em relação ao modelo anterior (0,57 – 0,42) demonstrando 

sua forte associação com o desempenho na tarefa. Esse dado é corroborado 

por todos os estudos com os quais a herdabilidade do teste foi 

comparada8,10,11,49,78. 

O efeito de idade é conhecidamente associado ao declínio na 

performance, e, na amostra de Baependi foi bastante significativo 

aumentando acentuadamente a herdabilidade (de 0,17 para 0,58). O efeito 

de acréscimo no tempo para realização do teste de acordo com a idade 

também se refletiu no coeficiente de ajuste da covariável (β = 1,75) e é 

concordante com resultados prévios encontrados na população brasileira79 

bem como na grande maioria dos estudos internacionais2. Neste trabalho, 

homens completaram a tarefa significativamente mais rápido do que 

mulheres (β = 7,73), entretanto, de acordo com a literatura, a covariável 
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‘sexo’ não é consistentemente associada ao desempenho no teste de 

trilhas80. Um estudo que investigou a associação do teste de trilhas com 

variáveis sociodemográficas em países latinos81 reportou diferenças 

significativas entre sexo apenas para 3 dos 11 países investigados e em 

todos os 3, mulheres terminaram o teste mais lentamente que homens. Vale 

ressaltar que mulheres participantes da coorte de Baependi também 

cometeram mais erros do que os homens e, embora os erros não tenham 

sido analisados estatisticamente, essa pode ser uma das razões pelas quais 

mulheres exibiram maior tempo para terminar a tarefa. 

5.4 Considerações finais 

Consideradas todas as análises, nossos resultados demonstraram 

que a maioria das funções cognitivas testadas tem um componente herdável 

apesar da herdabilidade variar dentre os fenótipos desde valores baixos até 

intermediários e altos, refletindo as diferenças entre as influências genéticas 

e ambientais para cada um dos traços6. 

Os testes estudados apontam para uma maior herdabilidade do teste 

de trilhas em relação ao demais. Esse resultado é surpreendente, pois, de 

acordo com um estudo bastante semelhante a este, porém, com indivíduos 

mais velhos, as funções de memória demonstraram ser mais herdáveis do 

que processos executivos8 os quais tendem a demonstrar herdabilidades 

baixas10. Uma das singularidades dessa amostra em especial, é a grande 

variabilidade de idades que moderou significativamente o modelo de 

herdabilidade para o teste de trilhas, e, pode ser a razão pela qual a 
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estimativa se diferencia de outros estudos. Além disso, conforme proposto 

por Hermo et al.5, a função executiva recrutada para a performance pode 

estar refletindo em uma combinação de outras funções cognitivas 

hierarquicamente mais elementares de forma que a herdabilidade tenha 

capturado a soma dos componentes genéticos de cada uma dessas 

funções. Essa hipótese concorda com um estudo que afirma que funções 

cognitivas mais generalistas (fator g) apresentam maior herdabilidade do que 

domínios específicos3. 

Memória imediata, memória episódica tardia e primeira evocação da 

lista de palavras respectivamente, demonstraram herdabilidade decrescente 

e mais baixa do que o teste de trilhas. Apesar de apresentarem valores 

similares a outros estudos, em geral, fenótipos de memória deveriam somar 

maior componente genético do que os de função executiva8,10. Entretanto, a 

alta herdabilidade do teste de trilhas já foi discutida anteriormente e, além 

disso, há evidências de estudos afirmando o contrário do descrito no 

parágrafo anterior, que a influência genética do domínio de memória é, na 

verdade, mais baixa do que outros domínios3. É válido atentar para as 

diferentes estimativas encontradas entre o teste de lista de palavras - escore 

total e o teste de lista de palavras – evocação imediata. Apesar de ambos 

acessarem a memória episódica imediata, dentre outros domínios, e terem 

sido aplicados na mesma população, suas herdabilidades foram diferentes, o 

que poderia indicar que essas duas medidas estão quantificando o domínio 

diferentemente em termos de variância genética e ambiental e poderiam ter 

a sua acurácia para mensuração do fenótipo melhor investigada 
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futuramente. Além disso, há sugestões de que diferentes herdabilidades 

possam também implicar em diferentes genes relacionados ao fenótipo3. 

Vale dizer que análises para fatores genéticos compartilhados entre os 

escores de testes, ou seja, de alguns domínios cognitivos, foram analisados 

anteriormente8 e, memória imediata e memória tardia demonstraram 93% de 

fatores genéticos compartilhados, seguidos por teste de trilhas e lista de 

palavras com 57%. A alta porcentagem de compartilhamento genético entre 

os domínios é esperada, uma vez que a evocação tardia é dependente, 

também, de uma boa evocação imediata. Uma das contribuições futuras do 

presente trabalho para o campo da genética quantitativa e das ciências 

cognitivas é que a partir das medidas de variância genética e ambiental 

geradas, pode-se calcular a porcentagem de variância genética 

compartilhada entre duas funções cognitivas de forma a definir quais 

domínios são mais relacionados geneticamente. Além disso, como análise 

exploratória, seria interessante analisar a herdabilidade de um escore único 

composto por todos os testes aqui analisados e checar se o comportamento 

da variância genética desse compósito de testes se daria diferentemente dos 

testes isoladamente ou se as influências das covariáveis permaneceriam 

com seu valor de impacto3. 

A função cognitiva que apresentou menor herdabilidade foi o de 

habilidades verbais capturada pelo teste de fluência verbal semântica. Isso 

aconteceu também nos outros dois estudos que compararam a 

herdabilidade de domínios cognitivos8,10 e, no caso desta amostra, a 

herdabilidade foi diminuída porque as covariáveis, principalmente 
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escolaridade, explicaram muito da variância fenotípica. O declínio do valor 

da herdabilidade diante do melhor modelo ajustado só aconteceu com a 

variável de fluência verbal, demonstrando sua maior suscetibilidade a fatores 

ambientais, enquanto que para os outros domínios investigados, a correção 

para covariáveis atribuiu um maior valor ao componente genético. 

Curiosamente, em estudos anteriores8, fluência verbal demonstrou 

compartilhar 47% de sua variância genética com o teste de trilhas. O que 

sugere que a performance em ambos os testes é influenciada, em boa parte, 

pelo mesmo conjunto de marcadores genéticos. Investigações genético-

epidemiológicas como esta são relevantes para a compreensão das bases 

genéticas das funções cognitivas e fornecem dados, a iniciar pela estimativa 

de herdabilidade, sobre os construtos passíveis a ser explorados em outros 

tipos de estudos como os estudos de associação genômica ampla (GWAS). 

Algumas das covariáveis usadas no modelo misto poligênico, como 

sexo54, idade6 e escolaridade63, já haviam sido registradas anteriormente 

como importantes fatores para o desempenho cognitivo. Durante o período 

de coleta dos dados, preocupou-se em colher também informações a 

respeito de outros fatores ambientais que ainda poderiam influenciar o 

desempenho do participante. Foram eles: horário de realização do teste para 

investigar efeitos de performance ao longo do dia22, cronotipo para investigar 

a associação das variáveis com as tipologias matutinas/vespertinas21 e 

sintomas depressivos que poderiam estar negativamente associados com o 

desempenho cognitivo82, este último, não foi o caso para nenhuma das 

variáveis deste estudo. 
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Como toda investigação científica, este estudo apresenta algumas 

limitações. O desenho do estudo muitas vezes não permitiu que algumas 

das variáveis estudadas fossem controladas (como adequação do horário de 

realização do teste com o cronotipo) e, por vezes, limitando a interpretação 

das associações encontradas. Nenhum participante foi excluído com base 

em limitações cognitivas/intelectuais ou qualquer doença, o que poderia 

introduzir confundidores para a análise, entretanto, essa poderia ser 

considerada uma vantagem uma vez que a amostra reflete a variação 

fenotípica normal na comunidade. Além disso, o nível de escolaridade entre 

os participantes é bastante variado incluindo indivíduos iletrados, e, por mais 

que tenham sido os próprios participantes a manifestar a possibilidade de 

prosseguir com as tarefas, isso pode ter representado um viés de amostra 

para alguns dos testes utilizados que exigiam domínio do idioma lido e 

escrito. Por fim, algumas das categorias nas quais a amostra foi estratificada 

para análise são discrepantes em termos de representatividade (por 

exemplo, as mulheres e níveis médios de escolaridade estavam presentes 

em grande número) e poderiam representar uma fonte de viés. No entanto, 

acredita-se que isso não tenha afetado os resultados, pois o modelo de 

análise estatística é robusto o suficiente para ajustar a análise de acordo 

com tais discrepâncias. 

 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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1. Foi possível estimar a herdabilidade de todos os testes estudados, 

e, a decomposição da variância total dos fenótipos em seus componentes 

genético e ambiental foi realizada. 

2. A herdabilidade dos testes exibiu estimativas similares com 

exceção para o teste de trilhas que demonstrou a maior proporção de 

variância genética quando comparado aos demais fenótipos. 

Os fenótipos com maior variância genética foram respectivamente: 

teste de trilhas, teste de lista de palavras – escore total, teste de lista de 

palavras – evocação tardia, teste de lista de palavras – primeira evocação, 

teste de fluência verbal. 

3. O ajuste para covariáveis incorreu em mudanças expressivas nos 

valores da herdabilidade, provocando um grande aumento na estimativa do 

teste de trilhas e no teste de lista de palavras - evocação tardia. Acréscimo 

mais moderado no teste de lista de palavras - primeira evocação e no teste 

de lista de palavras - escore total. Quando do modelo ajustado, o 

componente genético teve um maior peso sobre a variância fenotípica total 

do que a variância ambiental. 

Já no teste de fluência verbal, a herdabilidade diminuiu 

acentuadamente após o ajuste para efeitos fixos demonstrando a grande 

influência das covariáveis no desempenho do teste. 
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4. A análise dos escores do teste de fluência verbal dividido pelos 

quartis de minuto resultou em estimativa mais alta para o primeiro quartil de 

minuto e valores mais baixos para os quartis seguintes. Esses resultados 

evidenciaram um maior efeito genético no início da tarefa onde predomina o 

uso de processos cognitivos automáticos. 

5. De acordo com os resultados obtidos, as covariáveis impactaram a 

performance do desempenho cognitivo da seguinte maneira. 

a) Idade: ampla influência sobre a performance cognitiva de forma 

geral. O avanço da idade demonstrou estar associado com declínio 

no desempenho cognitivo. 

b) Sexo: efeito significativo para três dos testes estudados, entretanto 

não demonstrou ser uma covariável de grande impacto sobre a 

performance ou favorecer uma das categorias (homens ou mulheres) 

uniformemente. 

c) Escolaridade: foi a covariável de maior efeito sobre todos os testes 

e de grande importância para o desempenho em tarefas cognitivas. 

Conclui-se que quanto maior o grau de escolaridade, melhor a 

performance nos testes. 

d) MEQ: quando significativo, fraco impacto sobre a performance. 

e) Horário de realização do teste: a direção do efeito não foi 

consistente dentre os únicos dois testes em que alcançou 

significância e, a magnitude do efeito foi expressiva somente em 

um dos testes estudados. 
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Anexo A - Aprovação do comitê de ética em pesquisa - CEP 
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Anexo B - Bateria de testes 
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