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RESUMO 

 

Introdução: A avaliação de demência em idosos, na maioria das vezes, é baseada na avaliação 

cognitiva do paciente e relatórios não padronizados do informante. No Brasil, não existe uma 

prática sistemática na atenção primária para a identificação precoce deste agravo à saúde. Além 

disso, não há nenhum instrumento baseado em protocolos consensuais, o que não permite a 

identificação desses casos para encaminhamento aos serviços especializados. Objetivo: Este 

projeto teve como objetivo desenvolver, testar e validar uma ferramenta para triagem de 

demência em pacientes idosos. Metodologia: Os pacientes deste estudo foram idosos com mais 

de 60 anos de idade, atendidos do Ambulatório de Especialidades de geriatria- Governador 

Mário Covas, em Marília-SP. Foi utilizada uma tradução de um questionário com perguntas 

fechadas, respondido pelos idosos. Posteriormente houve a aplicação do Mini-Exame do Estado 

Mental utilizando análise estatística de correlação. Resultados: No total houve 43 pacientes 

que participaram da pesquisa. No Screening 8 pacientes tiveram suspeita positiva para 

demência, 35 para não demência. Na análise de correlação os resultados para SIM/Normal 

foram de -1, SIM / Leve -0,11, SIM/ Moderado 0,55, SIM / Grave 0,53. Discussão e 

Conclusão: Observou que muitos testes utilizados na triagem de demência exigem um certo 

grau de escolaridade para melhor exatidão ou diferentes resultados para e a escolaridade, 

podendo causar vieses, cálculos errados ou confusos, já que alguns possuem uma diversidade 

de possíveis resultados dependendo da região ou autor cientifico. A pesquisa aplicada mostrou-

se que dos 32 de 43 pacientes entrevistados são analfabetos ou semialfabetizados, abordando 

uma realidade muito presente no Brasil Por isso uma das vantagens desse screnning é a fácil 

aplicação e o grau de escolaridade é indiferente para o resultado do teste de triagem. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Triagem. Envelhecimento. Demência. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Introduction: The evaluation of dementia in the elderly, most of the time, is based on the 

cognitive evaluation of the patient and non-standard reports of the informant. In Brazil, there is 

no systematic practice in primary care for the early identification of this health problem. In 

addition, there is no instrument based on consensual protocols, which does not allow the 

identification of such cases for referral to specialized services. Objective: This project aimed 

to develop, test and validate a tool for dementia screening in elderly patients. Methodology: 

Patients in this study were elderly patients over 60 years old, attended from the Ambulatory of 

Specialties of geriatrics- Governador Mário Covas, in Marília-SP. A translation of a 

questionnaire with closed questions was used, which was answered by the elderly. 

Subsequently, the Mental State Mini-Exam was applied using statistical analysis of correlation, 

sensitivity and specificity. Results: the total of 43 patients participated in the study. In sreening 

8 patients had suspected positive for dementia, 35 for non-dementia. In the correlation analysis 

the results for YES / Normal were –1, YES "/ Mild -0.11, YES / Moderate 0.55, YES / Grave 

0.53. Discussion and Conclusion: It has been observed that many tests used in dementia 

screening require a certain degree of schooling for better accuracy or different results for and 

schooling, and may cause biases, erroneous or confusing calculations, since some have a 

diversity of possible results depending on the region or scientific author. The applied research 

showed that 32 of the 43 patients interviewed are illiterate or semi-literate, approaching a very 

present reality in Brazil. Therefore, one of the advantages of this screnning is the easy 

application and the degree of schooling is indifferent to the result of the screening test. 

 

Key Words: Primary Health Care. Screening. Aging. Dementia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento populacional 

 

A expectativa de vida está aumentando a cada ano, levando a uma grande 

porcentagem de idosos na população. Este aumento, por sua vez, resulta no envelhecimento 

populacional que é um fator que atinge todo o mundo. Diversas organizações preveem que, no 

ano de 2025, existirão cerca de 1,2 bilhões de idosos com mais de 60 anos; aqueles com 80 anos 

ou mais constituirão um expressivo grupo populacional.(1) 

Antes esse envelhecimento populacional era um processo marcante apenas na 

população de países desenvolvidos, entretanto, atualmente observa-se esse processo de modo 

acelerado principalmente nos países emergentes.(2)O aumento na expectativa de vida ocorreu 

principalmente devido as melhores condições socais e habitacionais, como o saneamento básico 

e também pelo uso de medicamentos, como antibiótico e vacinas. Entre as décadas de 1940 e 

1960 houve uma redução da mortalidade no Brasil, mantendo os níveis de fecundidade altos, 

formando, assim, uma população jovem. Contudo a partir da década de 1960, houve uma 

redução da fecundidade, começando pelos grupos populacionais de classe média alta e nas 

regiões com maior desenvolvimento. Esse processo gerou a transição da pirâmide 

populacional.(3) 

Atualmente, o Brasil está em um grande avanço na transição, tanto para mortalidade 

quanto para fertilidade, gerando uma expectativa de previsão na distribuição da faixa etária e 

no tamanho da população nas próximas décadas. A população de idosos, com idade maior que 

65 anos, aumentará aceleradamente de 2 a 4% ao ano e a população de jovens diminuirá. As 

projeções feitas pelas Nações Unidas revelam que a população de idosos sofrerá um aumento 

de 19% em 2050, o que é elevado quando comparado ao aumento na década de 1970, que foi 

de 3,1%. No futuro, haverá uma população mais idosa e com uma taxa de crescimento 

baixíssima, podendo ser talvez até negativa. O aumento desse índice de envelhecimento 

populacional trouxe uma necessidade para o sistema de saúde.(4,5) 

 

1.2 O impacto do envelhecimento no sistema de saúde 

 

O índice de envelhecimento leva o sistema de saúde a um aumento de custo e 

reorganização dos seus serviços, como o de vigilâncias Epidemiológicas. Campanhas e ações, 
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não só curativas, mas preventivas são requeridas, com a finalidade da promoção de saúde. Estas 

campanhas e ações podem ser realizadas por meio de atividades multiprofissionais, que incluam 

toda a família nesse processo, pois, essa população necessita de uma série de cuidados 

específicos, devido às várias doenças crônicas decorrentes da idade.(6) 

Infelizmente há uma ineficiência da aplicação dos modelos tradicionais de 

assistência ao idoso, o que leva a necessidades urgentes de mudança na atenção à saúde da 

população idosa. É necessário criar modelos eficientes, aplicáveis e principalmente que 

contenham identificação, avaliação e o tratamento para os idosos conforme suas necessidades 

pessoais de saúde.(6) 

 

1.3 Gerontologia 

 

A Gerontologia envolve o estudo do processo de envelhecimento humano e a sua 

ação à saúde. Esta ciência está compreendida em um campo de conhecimento interdisciplinar 

que investiga o envelhecimento de uma forma mais abrangente, sendo estes considerados em 

diversos aspectos, tais como: clínicos, psicológicos, sociais, biológicos, econômicos e 

históricos.(9) 

Devido a transição da pirâmide populacional e a necessidade do cuidado ao idoso 

foi necessário a criação da Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994. No artigo 1 traz a finalidade 

da Política Nacional do Idoso (PNI), tendo por objetivo assegurar aos idosos os seus direitos 

sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade.(10) 

 

1.4 Demência 

 

O envelhecimento é um processo natural, que envolve alterações neurobiológicas 

estruturais, funcionais e químicas. Essas alterações levam ao envelhecimento cerebral 

acompanhado por diversas alterações mentais e neuropatológicas típica da população idosa. 

Esse evento leva à prevalência elevada de doenças crônicas como as síndromes demenciais.(16, 

32) 

O conceito de demência pode ter como característica o decréscimo de memória 

associado a um déficit de uma ou mais função cognitiva.(11) Existem diversas causas de 

demência, no qual o diagnóstico depende do conhecimento das várias manifestações clínicas 

entre elas as mais frequentes são os: declínio da memória e do intelecto, perda de função visu-



13 

 

espacial, mudanças no comportamento, esses graus de incapacidade vão aumentando com o 

avanço da doença(34), para o diagnóstico é preciso de uma sequência de exames 

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

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

(DFT). A DA atinge maior porcentagem das causas de demências, sendo responsável por mais 

de 50% dos casos na população de idade igual ou superior a 65 anos.(12,41,42)Essa doença tem 

como característica o processo de degeneração, que na fase inicial compromete a formação do 

hipocampo, gerando, posteriormente, o comprometimento de áreas corticais associativas, com 

uma relativa preservação dos córtices primários. As características da DA são as alterações 

cognitivas e comportamentais, com preservação do estado de funcionamento físico.(13) 

 

1.4.1 Síndromes demenciais e o impacto da saúde 

 

A demência é um dos principais fatores de incapacidade no processo de 

envelhecimento, entretanto, sua importância ainda é negligenciada. O impacto da demência na 

saúde é grande, pode-se perceber ao comparar com outros tipos de doenças crônicas. A Carga 

Global de Doenças mostrou no relatório da Organização Mundial de Saúde em 2003, que a 

estimativa de demência está presente em 11,2% de todos os anos vividos com incapacidade por 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Comparada com outras doenças, a sua 

estimativa é maior que o infarto (9,5%), distúrbios músculo-esqueléticos (8,9%), outras doenças 

cardiovasculares (5,0%) e câncer, considerando também que, a demência tem um grande 

impacto tanto para as pessoas afetadas, quanto para as famílias. Muitos casos de demência ainda 

não são diagnosticados dentro das comunidades que acarreta na falta de tratamento. 

Infelizmente, a cura para as síndromes demenciais ainda é inexistentes, mas pode-se ter um 

plano cuidado paliativo para o paciente e ajuda para seus cuidadores e familiares.(13,14) 

Pesquisas atuais mostram que as mulheres apresentam uma predominância de 

demência maior em relação aos homens. No Brasil a prevalência média apresenta-se mais alta 

que a mundial; projeções mostram um pequeno crescimento na taxa de predominância de 

demência na população com 65 anos ou mais. As pesquisas apontam que atualmente cerca 

de730 mil pessoas possuem demência e estima-se que este número pode chegar a 1.400.000 em 

2020 e 3.200.000 em 2040, sendo que, em 2040, 81 milhões de pessoas mundialmente serão 

afetadas por doenças mentais. Uma grande proporção delas estará vivendo em países de baixa 

e média renda. Neste sentido, as doenças demenciais são uma questão de saúde pública e trazem 
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diversas preocupações com o envelhecimento: com a perda da autonomia dessas pessoas e a 

responsabilidade direcionada ao sistema de saúde para conseguir atendê-la.(7,40) 

 

1.5 Instrumentos de rastreio 

 

Atualmente, existem vários métodos para avaliação de cognição, dentre eles estão 

os instrumentos de triagem: o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), os de memória, fluência 

verbal, o teste do desenho do relógio (TDR) (13,15) e o Teste de Trilha, que avalia o rastreamento 

visual, destreza motora e memória operacional, aonde o paciente liga as letras na ordem 

alfabética(31). Além desses existem também o teste de provérbios, que está baseado no jogo da 

memória. Existem instrumentos de rastreios, padronizados e validados, no entanto que sejam 

eficientes e rápidos, ainda são escassos.(16,17) 

Outro instrumento de rastreio utilizado na prática clínica é Avaliação Cognitiva 

Montreal (MoCA), que é um instrumento breve cognitivo mais sensível que o MEEM aos 

estádios do Défice Cognitivo Leve (DCL). O MoCA avalia várias funções cognitivas abordando 

itens com níveis maiores de complexidades.(29,30) 

  

1.5.1 Mini-Exame do Estado Mental 

 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) foi desenvolvido nos Estados Unidos e 

publicado em 1975, por Folstein e seus colaboradores. O objetivo é avaliar o estado mental das 

pessoas, sendo mais específico para sintomas de demência. Seu desenvolvimento foi voltado 

para a necessidade de uma avaliação padronizada, simplificada, reduzida e rápida nas clínicas 

médicas. 

Nos dias de hoje, o MEEM é o teste de triagem de cognição para adultos e idosos 

mais utilizados no mundo, com versões traduzidas e autorizadas para mais de 35 países. É 

considerado um “teste padrão ouro” para especialistas como psiquiatras, neurologistas e 

geriatras. (20,22) 

O MEEM é divido em duas etapas, a primeira está voltada para respostas vocais, 

orientação espacial e temporal, memória e atenção; o escore máximo é de 21 pontos. A segunda 

foca em seguimentos de comandos verbais e escritos (escrever uma frase) e praxia máxima é 

de 9 pontos (copiar um polígono); o escore máximo total é de 30 pontos, quando o paciente 

responde algum item incorreto ou deixa de respondê-lo a questão não é pontuada.(19,25) 
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Ele é chamado de “mini” devido ao fato de apresentar apenas habilidades cognitivas 

da função mental, excluindo outros fatores, como o humor. O MEEM pode ser aplicado em 

diversas pessoas como clínico, profissionais de diversas áreas e, até mesmo, por pessoas sem 

qualificação, depois de passarem por um breve treinamento.(19,20,21,25) 

 

1.6 Diagnóstico e triagem na Atenção Primária 

 

Muitos pacientes demenciais quando consultados aparentam ser normais sem sinais 

ou sintomas clínicos, até passar pelo screening(18). A triagem para a demência, na maioria das 

vezes, é baseada na avaliação cognitiva do paciente e em relatórios não padronizados do 

informante. No Brasil, não existe uma prática sistemática na atenção primária para a 

identificação precoce destas doenças, o que não permite a identificação desses casos para 

encaminhamento para os serviços especializados.(28) 

Além desses obstáculos, o diagnóstico clínico de disfunção cognitiva leve pode ser 

particularmente difícil de detectar, devido às suas manifestações cognitivas que “corresponde 

o funcionamento intelectual humano, incluindo percepção, atenção, memória, raciocínio, 

tomada de decisões e formação de estruturas complexas do conhecimento”.(22) 

Por isso, a importância do diagnóstico precoce é uma prioridade clínica, no qual os 

instrumentos de rastreios são utilizados como auxilio para a prevenção e diagnóstico. Os 

instrumentos de rastreios cognitivos têm como caraterística a fácil aplicação e a rápida 

execução. Os testes de triagens são muito importantes, principalmente em locais onde o 

atendimento é precário, ou pela falta de tempo e de recursos humanos especializados, 

principalmente em locais de assistência primária à saúde.(23) 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil há dificuldade na identificação de pacientes idosos com demência na 

Rede Primária de Saúde. A triagem realizada é praticamente baseada apenas na avaliação 

cognitiva do paciente e em relatórios que não são padronizados; também não existe uma prática 

sistemática na Atenção Primária para a identificação rápida e simplificada de demência em 

idosos, o que dificulta a identificação de casos neste nível de atenção para encaminhamento a 

profissionais especializados.(28) É desejável que está identificação também possa ser facilmente 

utilizada por outros profissionais de saúde pertencentes a equipe da Rede Primária, não apenas 

o médico especialista. 
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3 OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo fazer a tradução transcultural do instrumento, 

testar e analisar o screening para triagem rápida e simplificada de demência em pacientes idosos 

na Atenção Primária em Saúde. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa, teste/diagnóstico, 

transversal. 

 

4.2 Local da coleta de dados 

 

O presente estudo foi realizado na cidade de Marília, localizada no Estado de São 

Paulo no Centro-Oeste Paulista. Situa-se mais na região ocidental da Serra de Agudos, a 440 

km da capital. Marília, possui cerca de 220 mil habitantes. 

O município de Marília possui atualmente 5 hospitais, 34 Unidades de Saúde da 

Família (USFs), 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 1 Policlínica e 2 Pronto Atendimento 

(PAs), além de outros serviços especializados em saúde, dentre deles está o “Ambulatório de 

Especialidades - Governador Mário Covas”, situado na Avenida Tiradentes nº 1310, Bairro 

Fragata C, aonde foi realizado a coleta de dados. 

 

4.3 População e amostra 

 

Os participantes deste estudo foram idosos com idade igual ou superior a 60 anos 

de idade, de ambos os sexos, moradores de Marília e região que estavam presentes no 

Ambulatório Mário Covas na especialidade de Geriatria e Gerontologia. A amostra, por 

conveniência, foi selecionada de acordo com o agendamento do ambulatório Mario Covas de 

geriatria, que é de quarta-feira, sendo agendados de 5 à 6 pacientes por semana. 

 

4.4 Seleção de critérios de exclusão 

 

Nos dias de coleta de dados, os idosos presentes na sala de espera do Ambulatório 

foram convidados a participarem da pesquisa. Foram excluídos deste convite pessoas com 

menos de 60 anos de idade, com diagnóstico de demência que estavam presentes no prontuário 

médico, e aqueles que estavam sozinhos com os seguintes aspectos: deficiência sensorial 

(ouvir) e/ou com alguma doença clínica descompensada. Todos esses pacientes antes de passar 

pela pesquisadora para o teste de screening, foram avaliados posteriormente pela geriatra 
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responsável pelo ambulatório que avaliou os prontuários médicos e os pacientes, para então 

responderem o teste de screening.  

 

4.5 Procedimentos éticos e de coleta de dados 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisas de Seres 

Humanos da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), atendendo aos princípios éticos 

que norteiam as pesquisas envolvendo seres humanos conforme a resolução n°466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. Após a análise, o projeto foi aprovado com parecer: 1.533.632 

(ANEXO H). 

Após o convite para participar da pesquisa, foi preenchido e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Para realizar a pesquisa foi aplicado um 

questionário para screening (APÊNDICE F) com quatro perguntas fechadas. 

Para segurança e sigilo dos pacientes, os nomes verdadeiros foram substituídos por 

um RG com número e letra, que foram elaborados pela pesquisadora. 

 

4.6 Riscos e benefícios aos participantes 

 

A pesquisa envolveu a participação do paciente para responder a um questionário 

de triagem rápido com perguntas fechadas; não foram submetidos a nenhum procedimento 

invasivo, portanto, acredita-se que não existiram riscos ou danos físicos, a não ser algum 

desconforto relacionado ao tempo despendido para responder o questionário. 

O screeening do presente estudo é a tradução de um questionário em inglês 

(APÊNDICE B), elaborado na Universidade de Pretória (ANEXO J e K) com embasamento no 

artigo “Informant-reported cognitive symptoms that predict amnestic mild cognitive 

impairment”(8), para uso na Atenção Primária em Saúde, ainda sem publicação e teste. Quando 

mais de três perguntas forem respondidas “Sim”, o paciente apresenta suspeita de um 

diagnóstico positivo, quando houve mais de três perguntas respondidas “Não”, a suspeita é 

negativa. Para comparação e análise de resultados foi utilizado o MEEM (ANEXO I). 
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4.7 Tradução e tradução-reversa do questionário 

 

O questionário original em inglês (APÊNDICE B) foi traduzido por um doutor em 

Ciências da Computação (tradutor 1), uma estudante de doutorado em Química (tradutor 2) e 

por um professor de inglês (tradutor 3) (APÊNDICE C). A tradução-reversa (APÊNDICE D) 

foi feita pela pesquisadora (tradutora 4), orientador do projeto (tradutor 5), e uma professora de 

língua Inglesa (tradutor 6), vale ressaltar que todos os participantes possuem conhecimento das 

duas línguas abordadas. As traduções foram comparadas e analisadas para que não ocorresse 

viés de informações ou perda de dados. 

Depois das traduções e traduções-reversas foi realizada uma comparação entre 

todas e uma análise de cada uma das questões. Para escolha do questionário utilizou-se os 

seguintes critérios: fidedignidade com o original, contexto, estrutura, concordância e semântica.  

Escolheu-se, então, a primeira e terceira questões do tradutor 2, segunda questão do 

tradutor 3, e quarta questão tradutor 1 (APÊNDICE E). 

 

4.8 Adaptação cultural 

 

Depois da tradução e tradução-reversa do questionário, foi feita uma análise, aonde 

ocorreu a necessidade de fazer uma adaptação cultural para a população brasileira. Num 

momento anterior à aplicação do mesmo, a pesquisadora conviveu com a população do estudo 

no ambulatório, onde notou o uso corriqueiro de certos termos, que utilizou como base para a 

aproximação do questionário elaborado para a versão final (APÊNDICE F). É importante 

ressaltar que não ocorreram mudanças na estrutura ou na semântica das perguntas, mas sim, em 

sinônimos das palavras para a facilitação de entendimento pelos entrevistados. 

 

4.9 Descrição do questionário  

 

Trata-se de um questionário contendo quatro questões com itens que avaliam 

algumas habilidades dos idosos. As perguntas são relativas à: repetições de declarações 

(perguntas, histórias), orientação, capacidade de fazer as finanças ou afazeres comuns à vida 

cotidiana, e desorientação viso-espaciais, essas são áreas cognitivas com alta capacidade 

discriminatória. Esta triagem pode ser feita em qualquer indivíduo idoso que relate problemas 

de memória. 
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Questão 1 (Repetições de declarações/memória) 

 

O paciente (pessoa com problemas de memória) repete perguntas ou afirmações ou 

histórias no mesmo dia? 

 

 

Questão 2 (Orientação temporal) 

 

O paciente frequentemente tem dificuldade em saber o dia, data, mês, ano e hora / 

referência a um jornal ou calendário para a data mais do que uma vez por dia? 

 

Questão 3 (Capacidade de fazer tarefas cotidianas) 

 

Excluindo as limitações físicas (ex. tremor / fraqueza), o paciente tem dificuldade em 

pagar contas / fazer finanças / fazer compras ou atividades do cotidiano que ele poderia realizar 

antes, de forma independente? 

 

Questão 4 (Desorientação viso espacial) 

 

O paciente tem senso de direção prejudicado (por exemplo, se perde em casa / áreas próximas)? 

 

4.10 Comparação das perguntas Screening e MEEM 

 

O quadro a seguir apresenta uma relação entre as áreas cognitivas avaliadas no 

Screening no MEEM. Essas áreas foram comparadas posteriormente para análise de respostas. 

 

Quadro 1 - Comparativo de áreas cognitivas abordadas no Screening e Mini Exame do Estado 

Mental. Marília, 2016 

Screening MEEM 

Repetições de declarações e memória Memória de fixação e evocação 

Orientação temporal e memória Orientação temporal 

Capacidade de fazer tarefas cotidianas Atenção, cálculo, linguagem e função 

executiva 

Desorientação viso espacial Orientação espacial e praxia 
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5 RESULTADOS 

 

A aprovação do projeto ocorreu em maio de 2016. Após ela, iniciou-se a coleta de 

dados no mês de junho, nas quais foram realizadas em todas as quartas-feiras no Ambulatório 

de Especialidades Mário Covas.  

Toda a coleta e triagem dos pacientes foram orientadas pela geriatra Dr.ª Fátima 

D´Almeida. Na pesquisa, até a atual coleta participaram 43 pacientes. Todos os pacientes foram 

solícitos de forma muito colaborativa, não ocorreu nenhum imprevisto ou desconforto destes. 

Obteve-se excelente aceitação dos pacientes e seus acompanhantes. 

Para análise dos resultados foi elaborado através do programa Microsoft Excel e 

colorido com o Paint. 

 

Figura 1 - Resultados obtidos do Mini Exame do Estado Mental. Marília,2016 

 
 

Na figura 1 é possível observar alguns resultados obtidos no MEEM, no qual a letra A 

dos pacientes representa mulheres e B homens; foram ordenados conforme o seu escore grave, 

moderado, leve e normal, com as suas respectivas escolaridades, representados por figuras 

geométricas e cores; sendo o triangulo azul alfabetizado, o polígono rosa semialfabetizado e o 

quadrado laranja não-alfabetizado. 
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Figura 2 - Suspeita dos resultados obtidos do screening. Marília, 2016 

 
 

Na figura 2 observa-se às suspeitas dos resultados dos pacientes obtidos do screening, 

no qual a letra A dos pacientes representa mulheres e B homens. Os dados foram apresentados 

por figuras geométricas e cores; estrela e bola representam demência e sem demência, 

respectivamente, e as cores rosa alfabetizado, azul semialfabetizado, verde não-alfabetizado. É 

possível visualizar também os escores do MEEM em relação as suspeitas do screening.  
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Quadro 2 – Respostas obtidas do Screening. Marília, 2016 

 Screening 

Paciente Repetições de 

declarações 

(Memória) 

Orientação 

Temporal 

Capacidade de 

Realizações de 

tarefa 

Orientação Viso-

Espacial 

1A SIM SIM SIM SIM 

2B NÃO NÃO NÃO NÃO 

3B NÃO NÃO NÃO NÃO 

4A NÃO NÃO NÃO NÃO 

5A NÃO NÃO NÃO NÃO 

6B NÃO SIM SIM NÃO 

7A NÃO NÃO NÃO NÃO 

8A SIM SIM NÃO NÃO 

9A NÃO NÃO NÃO NÃO 

10A NÃO NÃO NÃO NÃO 

11A NÃO NÃO NÃO NÃO 

12B SIM SIM NÃO NÃO 

13B NÃO NÃO NÃO NÃO 

14A SIM NÃO SIM NÃO 

15A NÃO NÃO NÃO NÃO 

16A SIM SIM NÃO NÃO 

17A NÃO SIM NÃO NÃO 

18 A NÃO NÃO NÃO NÃO 

19A NÃO NÃO NÃO NÃO 

21B SIM SIM SIM SIM 

22A NÃO NÃO NÃO NÃO 

23A NÃO NÃO NÃO NÃO 

24A SIM SIM SIM SIM 

25A SIM SIM NÃO NÃO 

26B SIM SIM NÃO NÃO 

27B NÃO NÃO NÃO NÃO 

28A NÃO NÃO NÃO NÃO 

20A SIM SIM SIM NÃO 

29A SIM NÃO NÃO SIM 

30B SIM SIM SIM NÃO 

31A SIM SIM NÃO NÃO 

32A NÃO SIM SIM NÃO 

33A NÃO SIM SIM NÃO 

34A SIM SIM NÃO NÃO 

35A NÃO NÃO NÃO NÃO 

36B SIM SIM SIM NÃO 

37A NÃO SIM SIM SIM 

38A NÃO NÃO NÃO NÃO 

39A NÃO NÃO NÃO NÃO 

40B NÃO SIM SIM NÃO 

41A NÃO NÃO NÃO NÃO 

42A SIM SIM SIM NÃO 

43B NÃO SIM SIM NÃO 
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No quadro 2 é apresentando cada um dos pacientes e suas respostas “SIM” / “NÃO” 

respondidas no teste de screening. 

 O quadro 3 apresenta as respectivas perdas do MEEM, que podem ser vistas com o a 

escolarização dos pacientes. Ressaltando que semianalfabeto são considerados os pacientes que 

sabem apenas ler e escrever, ou possuem no máximo até quatros anos de escolarização. 
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Quadro 3– Perdas de pontuação Mini Exame do Estado Mental. Marília, 2016        (continua) 
   Erros MEEM                 

Paciente Orientação 

Temporal 

Orientação 

Espacial 

Memória de 

Fixação 

Atenção e Cálculo Memória de 

Evocação 

Linguagem Frase Praxia Indefinido Alfabetização 

1A                   Não Alfabetizado 

2B 0 1   4   0 0   1 Alfabetizado 

3B       4         1 Alfabetizado 

4A       2 2         Alfabetizado 

5A   1   4 3         Não Alfabetizado 

6B 2       3     1   Semialfabetizado 

7A       3 2     1   Semialfabetizado 

8A 3 1 1 4       1   Alfabetizado 

9A       3 1     1   Alfabetizado 

10A       5 2         Semialfabetizado 

11A       4 2     1   Semialfabetizado 

12B 2               10 Alfabetizado 

13B     2             Semialfabetizado 

14A 2   2   1 3   1 1 Não Alfabetizado 

15A   1   5 3 2   1   Não Alfabetizado 

16A       2 1         Alfabetizado 

17A       2 1         Alfabetizado 

18 A 2 1   5   1 1 1   Não Alfabetizado 

19A       5 3 1 1     Não Alfabetizado 

21B                   Não Alfabetizado 

22A       3 3 1 1 1   Não Alfabetizado 

23A       3 1   1 1   Semialfabetizado 

24A 4 1   5 3 1 1 1   Não Alfabetizado 

25A 1     5 3 1 1 1   Não Alfabetizado 

26B 3 3   5   1 1 1   Não Alfabetizado 

27B 1       1   1 1   Semialfabetizado 

28A   1   5       1   Semialfabetizado 

20A     2 5     1     Semialfabetizado 

29A       2 3     1   Semialfabetizado 

30B 5 1   5 3   1 1   Não Alfabetizado 

31A     3 2   3 1 1   Não Alfabetizado 

32A       4 1         Alfabetizado/Superior 

33A       5   1 1 1   Semialfabetizado 

34A   3   4 1 1   1   Alfabetizado/Superior 

35A       4 1     1   Semialfabetizado 

36B 5 2 3 5 3 3 1 1   Não Alfabetizado 

37A 2     5 1 2 1 1   Não Alfabetizado 

38A       4 1   1 1   Não Alfabetizado 
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Quadro 3– Perdas de pontuação Mini Exame do Estado Mental. Marília, 2016        (conclusão) 
   Erros MEEM                 

Paciente Orientação 

Temporal 

Orientação 

Espacial 

Memória de 

Fixação 

Atenção e Cálculo Memória de 

Evocação 

Linguagem Frase Praxia Indefinido Alfabetização 

39A       4           Alfabetizado 

40B 3     5 1   1 1   Não Alfabetizado 

41A       5 1     1   Semialfabetizado 

42A 5 4   5 3 1 1 1   Semialfabetizado 

43B 2 1   5 1 1 1 1   Não Alfabetizado 
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5.1 Análise dos dados de correlação estatística 

 

Para análise de correlação entre os resultados obtidos no teste de screening e no MEEM, 

os dados foram reorganizados de acordo com as respostas “SIM” do paciente (screening) e os 

níveis que o mesmo pode apresentar, de acordo com o MEEM (Tabela 1). Foram escolhidas as 

respostas “SIM” para o cálculo de correlação. 

A correlação é a medida padronizada da relação entre duas variáveis, onde indica a força 

e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias. 

 

5.2 Coeficiente de Correlação Linear 

O coeficiente de correlação indica a força e a direção do relacionamento linear entre 

as duas variáveis a serem estudadas, sendo denotada por 𝑟. Esse coeficiente de correlação é 

definido conforme a equação (33): 

 

𝑟𝑋𝑌 =
∑ 𝑋𝑌 −

(∑ 𝑋) .(∑ 𝑌)

𝑛

√∑ 𝑋2 −
(∑ 𝑋)2

𝑛
 . √∑ 𝑌2 −

(∑ 𝑌)2

𝑛

                            (33) 

 

onde X e Y são as variáveis a serem estudas e n é o número total de variável. 

 

 O valor de 𝑟 sempre entre será um valor entre 1 e −1, ou seja −1 ≤ 𝑟 < 1: 

o Quanto mais próximo de 1 o valor de 𝑟: maior correlação positiva; 

o Quanto mais próximo de −1 o valor de 𝑟: maior correlação negativa; 

o Quanto mais próximo de 0 o valor de 𝑟: menor correlação linear 
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Tabela 1 - Resultados obtidos no presente estudo. Marília, 2016                   (Continua) 

Paciente 

(RG) 

Screening MEEM 

“SIM” Normal Leve Moderado Grave 

1A 4   13  

2B 0  24   

3B 0  25   

4A 0  26   

5A 0  22   

6B 2  25   

7A 0  24   

8A 2   20  

9A 0  25   

10A 0  23   

11A 0  23   

12B 2   18  

13B 0 28    

14A 2   16  

15A 0   18  

16A 2  26   

17A 1 27    

18A 0  19   

19A 0  20   

20A 4  22   

21A 0    12 

22A 0  21   

23A 4  21   

24A 2  24   

25B 2   18  

26B 0   16  

27A 0  26   

28A 0  23   

29A 2  24 
 

 

30B   3   
 

  11 
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Tabela 1 - Resultados obtidos no presente estudo. Marília, 2016                   (Conclusão) 

 

Os cálculos do coeficiente de correlação foram cálculos de acordo com a equação 

(1) em pares, ou seja, “SIM” com normal, “SIM” com leve, “SIM” com moderado e “SIM” 

com grave, conforme mostrado na Tabela 2. Os valores de 𝑋, 𝑌, 𝑋2, 𝑌2, 𝑋𝑌 utilizados em cada 

par de correlação encontram-se no Apêndice G.  

 

Tabela 2 - Valores do coeficiente de correlação calculados. Marília, 2016 

Correlação entre os dados Valor de r 

“SIM” / Normal -1,0 

“SIM” / Leve -0,09 

“SIM” / Moderado 0,55 

“SIM” / Grave 0,53 

 

Na análise dos resultados, apresentados na Tabela 2 é possível observar que quanto 

menor o número de respostas respondidas “SIM”, menor a chance de o paciente ter uma suspeita 

positiva para demência. Isto é observado no par de correlação “SIM” / Moderado. O alto valor 

de r determina que esses dados estão correlacionados positivamente, ou seja, são diretamente 

Paciente 

(RG) 
Screening MEEM  

 
 

 “SIM” Normal Leve Moderado Grave 

31A 2   
20 

 

32A 2  25 
 

 

33A 2   
22 

 

34A 2   
20 

 

35A 2   
24 

 

36B 0   
 

7 

37A 3   
18 

 

38A 0   
23 

 

39A 0  26 
 

 

40B 2   
19 

 

41A 0  23 
 

 

42A 3    11 

43B 2   16  
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proporcionais. Desta maneira, esse grupo possivelmente apresentará a demência, o que 

representa 25,6% dos pacientes. 

O mesmo ocorre com o par de correlações “SIM” / Grave, pois esse grupo também está 

fortemente correlacionado positivamente. Assim, esse grupo possivelmente apresentará a 

demência. No estudo, 9,3% dos pacientes estão dentro desse grupo. 

O par de correlação “SIM” / Normal estão correlacionados fortemente negativamente. 

Assim, os pacientes desse grupo não apresentam suspeita para demência, por ser correlacionado 

fortemente, já que quanto mais próximo de −1 o valor de 𝑟, maior correlação negativa. No 

estudo, 4,65% dos pacientes estão dentro desse grupo. 

Já no par de correlação “SIM” / Leve ocorre justamente o contrário. Quanto maior o 

número de respostas respondidas “SIM”, menor a chance de o paciente não apresentar suspeita 

de demência, ou seja, maiores serão as suas chances de possuir a demência. Isto se deve ao fato 

do alto valor de r negativo, o que determina que esses dados estão fortemente correlacionados 

negativamente, ou seja, são indiretamente proporcionais. Desta forma, a maioria dos pacientes 

desse grupo apresentam suspeita de demência. Este grupo representa 60,45 % dos pacientes. 

5.2 Análise das questões e respostas   

Através das análises dos dados e do gráfico a baixo, foi possível analisar que a 

pergunta com maior índice de resposta SIM foi a pergunta 2 com 22 (38%) pacientes 

respondendo positivamente, em seguida a pergunta 1, pergunta 3, respectivamente, sendo a 

pergunta 4 com menos resposta SIM, apresentando apenas 4 respostas positivas. 

 



32 

Gráfico 1 - Quantidade de resopstas SIM e NÃO. Marília, 2016 

 

 

Quadro 4 – Quantidade de Respostas do Screening. Marília, 2016. 

Perg.1  Perg.2  Perg.3  Perg.4  

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

16 27 21 22 14 29 4 39 
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Gráfico 2 – Porcentagem de Respostas sim 

 

 

Através das análises dos dados e do gráfico, foi possível analisar que a pergunta 

com maior índice de resposta SIM foi a pergunta 2 com 22 (38%) pacientes respondendo 

positivamente, em seguida a pergunta 1, pergunta 3, respectivamente, sendo a pergunta 4 com 

menos resposta SIM, apresentando apenas 4 respostas positivas. 

Sendo assim, a análise foi que a pergunta 2 foi de maior impacto, que avalia as 

funções cognitivas de orientação temporal e memória, no qual os pacientes têm maior 

dificuldade em se orientar em relação ao tempo presente, e ao recorrer alguma ajuda várias 

vezes por dia observa-se um declínio da memória. 

29%
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7%
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Perg.4 SIM
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Gráfico 5 - Comparação Screening e MEEM. Marília, 2016 
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No gráfico 3 é possível identificar o número de respostas SIM em relação ao 

número de 3 SIM para suspeita positiva. 

No gráfico 4 foi realizado uma comparação dos resultados quando se obtém 

duas respostas SIM e três respostas SIM Observando que ouve um aumento de 13 

pacientes que passaram de sem demência para suspeita de demência, quando consideradas 

2 respostas SIM, totalizando 21 pacientes. 

No gráfico 5, há 8 pacientes, representando 18,6% que obtiveram suspeita 

positiva quando três perguntas SIM são consideradas para suspeita positiva, em relação 

ao MEEM no qual 40 pacientes sendo 95,34% que apresentaram algum tipo de alteração, 

sejam, elas leves, moderadas ou graves. 

No gráfico 6, há 21 pacientes, representando 48,83% que obtiveram suspeita 

positiva quando duas perguntas SIM são consideradas para suspeita positiva, em relação 

ao MEEM no qual 40 pacientes apresentaram algum tipo de alteração, sejam, elas leves, 

moderadas ou graves. 

 

Tabela 3 – Porcentagem de Suspeita de Demência. Marília, 2016. 

MEEM Suspeita 2 SIM Suspeita 3 SIM 

  95,34%        48,83%        18,6% 

 

 

Vale ressaltar que existem estudos que determinam escores para diferentes 

níveis de escolaridade para o MEEM. Sendo escores diferentes entre alfabetizados e não 

alfabetizados, interferindo na pontuação considerada leve, no qual nela poderá haver ou 

não pacientes “normais” conforme o autor de publicação do teste e/ou região aplicada 

Mas para esse trabalho não se considerou esses cortes, para ser fidedigno ao MEEM 

criado pelo autor original Folstein (25), para diminuir riscos de vieses, e pelo fato desse 

screening poder ser aplicado em todos os lugares. Colocando escores para níveis de 

escolaridade, poderia limita-lo. 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

O declínio cognitivo associado ao avanço da idade é um dos desafios mais 

importantes que as redes de saúde enfrentam atualmente, nas esferas de manejo e 

diagnóstico(34). No países como o Reino Unido, por exemplo, a demora da confirmação 

do diagnóstico de demência varia de 18 à 30 meses, podendo chegar até 4 anos(38,39)
. Por 

isso quanto mais cedo conseguir determinar o diagnóstico, e iniciar-se o tratamento, mais 

se obtém uma melhora na qualidade de vida do paciente, podendo até ter um retardo do 

desenvolvimento da doença. Lembrando, que os testes de screenings bem eficientes são 

uteis e muito importantes para triagens, mas sozinhos não são suficientes para 

diagnosticar demência; são necessários vários tipos de exames, históricos bem detalhados 

do paciente e cuidador, e um acompanhamento de todo processo pelo médico.(39) 

Observou-se que muitos testes utilizados na triagem de demência exigem-se 

um certo grau de escolaridade para melhor exatidão ou diferentes resultados para 

escolaridade, podendo causar vieses, cálculos errados ou confusos, já que alguns possuem 

uma diversidade de possíveis resultados dependendo da região ou autor cientifico(35,36). A 

pesquisa aplicada mostrou-se que dos 32 de 43 pacientes entrevistados são analfabetos 

ou semialfabetizados (considerados aqueles que só sabem ler e escrever ou possuem até 

quatro anos de escolaridade)(36), abordando uma realidade presente no Brasil.  

Por isso uma das vantagens desse screening é a fácil aplicação e o grau de 

escolaridade é indiferente para o resultado do teste de triagem. A tradução, validação e 

padronização de questionários de screening eficientes são importantes para o sistema de 

saúde, trazendo diversos benefícios.  

O questionário proposto poderá ser utilizado de forma rápida e simples, ao 

contrário do MEEM que é a avaliação cognitiva mais utilizada, segundo Iliffe et al., a sua 

aplicação pode ser demorado até 20 minutos para a conclusão, podendo não ser tão prático 

para a rotina dos cuidados primários(39)  outra vantagem desse teste de screening é que 

não há a necessidade de especialistas. No qual a demanda de pacientes é alta em relação 

a quantidade de especialistas encontrados na Rede Primária de Saúde. Por isso, os outros 

profissionais como os Agentes Comunitários de Saúde auxiliaram na triagem, devido ao 

acesso entre a comunidade e a Rede.  



40 

 

Este trabalho, abre uma nova vertente, para auxiliar o atendimento e ter uma 

nova visão futurística em estudos que possam atender a Rede de Atenção Primária de 

Saúde e o seu atendimento de screening.   

6.1 Análises de correlação e de dados 

Nos testes estatísticos de correlação levou à conclusão que com os resultados 

coletados até agora segundo a estatística de correlação, auxiliou nos estudos do teste de 

screening para a determinação da possível demência ou não que o paciente pode ter.  

Nas outras análises dos resultados das questões dos dados verificou-se que 

quando se considera, respostas 2 SIM para suspeita de demência, houve uma aproximação 

maior com os resultados de respostas do MEEM, quando comparadas com 3 SIM. Por 

isso seria ideal estudos futuros, com mais dados estatísticos, e uma análise mais profunda 

das questões, para a consideração de um novo número de respostas SIM e NÃO para uma 

suspeita e não suspeita, no teste de screening. 

 

6.2 Adaptação após aplicação 

A palavra referência utilizada na pergunta dois do screening, poderia causar 

confusões e vieses de resultados com a palavra referencia (sem acento). Por isso para 

aplicações futuras seria sugestivo substituir por outra similar e popular da língua 

portuguesa como a palavra consulta. 

“ O paciente frequentemente tem dificuldade em saber o dia, data, mês, ano e hora 

/ consulta um jornal ou calendário para a data mais do que uma vez por dia?” 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012) 

Titulo: Diagnóstico de demência em idosos: validação de um questionário para screening na Atenção 

Primária em Saúde  

Pesquisadora Responsável: Jessica Fernandes Vivaldo 

O presente estudo tem como objetivo desenvolver, testar e validar uma ferramenta para triagem rápida e 

simplificada de demência em pacientes idosos.  

O benefício do estudo é a elaboração de um questionário para screenning em idosos com demência rápido 

e eficaz, para a prática diária do profissional de Saúde. 

A sua participação na pesquisa será responder a um questionário de triagem rápido com perguntas fechadas 

e avaliação de diagnóstico pelo médico geriatra e não serão submetidos a nenhum procedimento invasivo, 

portanto, acredita-se não existirem riscos ou danos físicos, a não ser algum desconforto relacionado ao 

tempo despendido para responder o questionário.  

Autorizo a divulgação das informações obtidas, mantendo-se o caráter de sigilo das mesmas. Para tanto 

estou ciente de que: 

 Tenho a garantia de receber esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a pesquisa a 

qualquer momento, seja antes, durante ou depois da pesquisa, sem precisas me justificar; 

 Tenho a liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo sem qualquer prejuízo ou represálias à minha pessoa, incluindo meu acompanhamento 

clínico ou tratamento de saúde; 

 Não serei identificado e que será mantido caráter confidencial da informação, pois os dados serão 

utilizados de forma anônima; 

 Tenho segurança de que minha participação não trará qualquer prejuízo a mim; 

 Terei as informações sobre os resultados do estudo quando solicitado; 

 Tenho a segurança de que o material dos questionários não terá outro destino que não o da pesquisa 

em questão. 

 Não haverá nenhuma forma de reembolso de dinheiro, já que a participação na pesquisa não 

representa o desembolso de nenhum valor financeiro. 

 Receberei uma copia do TCLE ao participante. 

 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o 

objetivo do já referido estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, estando totalmente ciente de que não há nenhum 

valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação, concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Eu, .......................................................................................................RG:............... ............................, fui 

devidamente esclarecido em relação ao projeto de pesquisa “Diagnóstico de demência em idosos: validação 

de um questionário para screening na Atenção Primária em Saúde”e concordo em participar.  

 

Marília,.........de ............................ de 2016 

 

 
Assinatura do Participante ou Responsável legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura Pesquisadora Jessica F. Vivaldo 

Avenida Monte Carmelo, 800 – Marília –SP 

RG:35.914.887-6/CrBIOTel: (14) 99146-7302  

jf.vivaldo@gmail.com 
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APÊNDICE B - Questionário versão original 

 

Versão original 

1. Does the patient (person with memory problems) repeat questions or statements or 

stories in the same day? NO/ YES  

2. Does the patient frequently have trouble knowing the day, date, month, year and time 

/ reference a newspaper or calender for the date more than once a day?  

NO/YES 

 

3. Excluding physical limitations (e.g. tremor / weakness) does the patient have trouble 

paying bills/ doing finances / doing shopping or similar daily activities that they could 

previously perform independently?   

NO /YES  

4.Does the patient have a decreased sense of direction (e.g. gets lost in the home / local 

area)? NO / YES 

 

  



47 

 

APÊNDICE C - Questionário tradução para o português - versão original 

 

Versão original Tradutor 1 Tradutor 2 Tradutor 3 

1.Does the patient (person 

with memory problems) 

repeat questions or 

statements or stories in 

the same day? NO/ YES  

2.Pode o paciente (pessoa 

com problemas de 

memória) repetir questões 

ou declarações ou 

histórias em algum dia? 

Não/Sim. 

2.O paciente (pessoa com 

problemas de memória) 

repete perguntas ou 

afirmações ou histórias no 

mesmo dia? NÃO/SIM 

2. O paciente (pessoa com 

problemas de memória) 

repetir as perguntas, 

declarações ou histórias 

no mesmo dia? Não/ Sim 

  

2.Does the patient 

frequently have trouble 

knowing the day, date, 

month, year and time / 

reference a newspaper or 

calender for the date more 

than once a day? NO/YES 

 

2.Pode o paciente, 

frequentemente, ter algum 

problema com relação ao 

dia, data, mês, ano e 

tempo referindo-se a um 

jornal ou calendário para 

uma data mais de uma vez 

por dia? Não/Sim. 

2.O paciente tem 

problemas frequente em 

saber o dia, data, mês, ano 

e tempo /referência a 

jornal ou calendário para 

a mesma data mais de 

uma vez ao dia? 

NÃO/SIM 

2.O paciente 

freqüentemente têm 

dificuldade em saber o 

dia, data , mês, ano e hora 

/ referência a um jornal ou 

calendário para a data 

mais do que uma vez por 

dia ? Não Sim 

3.Excluding physical 

limitations (e.g. tremor / 

weakness) does the 

patient have trouble 

paying bills/ doing 

finances / doing shopping 

or similar daily activities 

that they could previously 

perform independently?  

NO /YES  

3.Excluindo as limitações 

físicas (por exemplo, 

tremor/fraqueza) o 

paciente possui problemas 

para pagar contas / 

executar suas finanças / 

fazer compras ou 

atividades diárias 

similares que poderiam 

ter sido realizadas 

previamente 

independentemente? 

Não/Sim. 

3.Excluindo as limitações 

físicas (ex. tremor / 

fraqueza), o paciente tem 

problemas em pagar 

contas / fazer finanças / 

fazer compras ou 

atividades do cotidiano 

que ele poderia realizar 

antes, 

independentemente? 

NÃO/SIM 

 3.Excluindo limitações 

físicas (por exemplo: 

tremor / fraqueza). O 

paciente tem dificuldade 

em pagar contas / fazer 

finanças / fazer compras 

ou atividades diárias 

semelhantes que 

pudessem anteriormente 

serem executadas de 

forma independente? 

NÃO SIM 

4.Does the patient have a 

decreased sense of 

direction (e.g. gets lost in 

the home / local area)? 

NO / YES 

4.O paciente tem senso de 

direção prejudicado (por 

exemplo, se perde em 

casa / áreas próximas)? 

Não/Sim 

4.O paciente apresenta um 

decrescimento de senso 

de direção (ex. se perde 

dentro 

da casa / local / área)? 

NÃO/SIM 

4.O paciente tem 

uma   diminuição  no 

senso de direção (por 

exemplo, se perde na 

home / área de local)? 

SIM NÃO 
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APÊNDICE D - Questionário tradução-reversa 

 

Versão Original Versão Tradutor 

1/Tradutor 6 

Versão Tradutor 

3/Tradutor 4 

Versão Tradutor 2/ 

Tradutor 5 

1. Does the patient 

(person with memory 

problems) repeat 

questions or statements 

or stories in the same 

day? NO/ YES  

1. Will the patient 

(with memory loss 

issues) someday be 

able to repeat 

questions, 

declarations, or stories? 

Yes/No 

1. Does the patient 

(person with memory 

problems) repeat 

questions, statements or 

stories on the same 

day? No / Yes 

1. Does the patient (a 

person with memories’ 

problems) repeats 

questions or 

affirmatives or stories 

on the same day? 

Yes/No 

2.Does the patient 

frequently have trouble 

knowing the day, date, 

month, year and time / 

reference a newspaper 

or calender for the date 

more than once a day? 

NO/YES  

2. Will the patient 

frequently have 

problems with the day 

of the week, date, 

month, year, and time 

reffering to a 

newspaper or a 

calendar for a date 

more than once a 

day? Yes/No 

2. The Patients often 

have difficulty 

knowing the day, date, 

month, year and time / 

reference to a 

newspaper or calendar 

to date more than once 

a day? no Yes 

2.Does the patient has 

frequent problems to 

know the day, date, 

month, year and time / 

referring a newspaper 

or calendar related to 

the same day more than 

once a day? Yes/No 

3.Excluding physical 

limitations (e.g. tremor 

/ weakness) does the 

patient have trouble 

paying bills/ doing 

finances / doing 

shopping or similar 

daily activities that they 

could previously 

perform independently?  

NO /YES  

3. Without considering 

physical limitations, as 

in tremblings and 

weakness, does the 

patient have issues to 

pay the bills, carry out 

with financial matters, 

go shopping, or have 

similar daily activities 

which would have been 

done independently 

before? Yes/No 

3. Excluding physical 

limitations (eg tremor / 

weakness). The patient 

have difficulty paying 

bills / do finance / shop 

or similar daily 

activities that could 

previously be 

performed 

independently? NO 

YES 

3. Excluding physical 

limitations (i.e. 

shaking/weakness), the 

patient has problems to 

pay bills / accounting / 

shopping or day by day 

activities he/she could 

do independently 

before? 

4.Does the patient have 

a decreased sense of 

direction (e.g. gets lost 

in the home / local 

area)? NO / YES 

4. Does the patient 

have an impaired sense 

of direction as in, for 

example, getting lost at 

home and nearby 

areas? Yes/No 

4.  Does the patient 

have a decreased  sense 

of direction (e.g., is lost 

in the home / the local 

area)? YES NO 

4.The patient shows a 

decrease in his/her 

direction sense (i.e. lost 

inside the 

house/place/area)? 

Yes/No 
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APÊNDICE E - Questionário versão final 

 

Original 

 

Versão final 
(após adaptação cultural) 

1)O paciente (pessoa com problemas de 

memória) repete perguntas ou 

afirmações ou histórias no mesmo dia? 

NÃO/SIM 

1)O paciente (pessoa com problemas de 

memória) repete perguntas ou 

afirmações ou histórias no mesmo dia? 

NÃO/SIM 

2)O paciente freqüentemente têm 

dificuldade em saber o dia, data , mês, 

ano e hora / referência a um jornal ou 

calendário para a data mais do que uma 

vez por dia? NÃO/SIM 

 

2)O paciente freqüentemente têm 

dificuldade em saber o dia, data, mês, 

ano e hora / referência a um jornal ou 

calendário para a data mais do que uma 

vez por dia? NÃO/SIM 

3)Excluindo as limitações físicas (ex. 

tremor / fraqueza), o paciente tem 

problemasem pagar contas / fazer 

finanças / fazer compras ou atividades 

do cotidiano que ele poderia realizar 

antes, independentemente? NÃO/SIM 

 

3)Excluindo as limitações físicas (ex. 

tremor / fraqueza), o paciente tem 

dificuldade em pagar contas / fazer 

finanças / fazer compras ou atividades 

do cotidiano que ele poderia realizar 

antes, de forma 

independente?NÃO/SIM 

4)O paciente tem senso de direção 

prejudicado (por exemplo, se perde em 

casa / áreas próximas)? NÃO/SIM 

4)O paciente tem senso de direção 

prejudicado (por exemplo, se perde em 

casa / áreas próximas)?NÃO/SIM 
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APÊNDICE F - Questionário Final 

 

 

  

 

NOME DO PACIENTE____________________________________IDADE:___ 

SUSPEITA DE DEMÊNCIA: SIM (   ) NÃO (   ) 

PERGUNTAS SIM NÃO 

1. O paciente (pessoa com problemas de memória) repete perguntas ou 

afirmações ou histórias no mesmo dia? 

  

2. O paciente freqüentemente têm dificuldade em saber o dia, data, mês, ano 

e hora / referência a um jornal ou calendário para a data mais do que uma 

vez por dia? 

  

3. Excluindo as limitações físicas (ex. tremor / fraqueza), o paciente tem 

dificuldade em pagar contas / fazer finanças / fazer compras ou atividades 

do cotidiano que ele poderia realizar antes, de forma independente? 

  

4. O paciente tem senso de direção prejudicado (por exemplo, se perde em 

casa / áreas próximas)? 
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APÊNDICE G – Tabelas de Correlação 

 

Tabela 4 - Os valores de 𝑋, 𝑌, 𝑋2, 𝑌2, 𝑋𝑌 utilizados no par de correlação “SIM” / Normal, 

onde n = 3.Marília, 2016 

Paciente 

(RG) 

“SIM” / Normal 

X Y X2 Y2 XY 

13B 0 28 0 784 0 

17A 1 27 1 729 27 

Soma 1 55 1 1513 27 
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Tabela 5 -  Os valores de 𝑋, 𝑌, 𝑋2, 𝑌2, 𝑋𝑌 utilizados no par de correlação “SIM” / Leve, 

onde n = 15.Marília, 2016 

Paciente 

(RG) 

“SIM” / Leve 

X Y X2 Y2 XY 

2B 0 24 0 576 0 

3B 0 25 0 625 0 

4A 0 26 0 676 0 

5A 0 22 0 484 0 

6B 2 25 4 625 50 

7A 0 24 0 576 0 

9A 0 25 0 625 0 

10A 0 23 0 529 0 

11A 0 23 0 529 0 

16A 2 26 4 676 52 

18A 0 19 0 361 0 

19A 0 20 0 400 0 

20A 3 22 9 484 66 

22A 0 21 0 441 0 

23A 0 21 0 441 0 

27B 0 26 0 676 0 

28A 0 23 0 529 0 

29A 2 24 4 576 48 

32A 2 25 4 625 50 

33A 2 22 4 484 44 

34A 2 20 4 400 40 

35A 0 24 0 576 0 

38A 0 23 0 529 0 

39A 0 26 0 676 0 

40B 2 19 4 361 38 

41A 0 23 0 529 0 

Soma 17 601 37 14009 388 
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Tabela 6 -  Os valores de 𝑋, 𝑌, 𝑋2, 𝑌2, 𝑋𝑌 utilizados no par de correlação “SIM” / 

Moderado, onde n = 8.Marília, 2016. 

Paciente 

(RG) 

“SIM” / Moderado 

X Y X2 Y2 XY 

1A 4 13 16 169 52 

8A 2 20 4 400 40 

12B 2 18 4 324 36 

14A 2 16 4 256 32 

15A 0 18 0 324 0 

24A 4 13 16 169 52 

25A 2 18 4 324 36 

26B 2 16 4 256 32 

31A 2 20 4 400 40 

37A 3 18 9 324 54 

43B 2 16 4 256 32 

Soma 25 186 69 3202 406 

 

 

Tabela 7- Os valores de 𝑋, 𝑌, 𝑋2, 𝑌2, 𝑋𝑌 utilizados no par de correlação “SIM” / Grave, 

onde n = 1.Marília, 2016. 

Paciente 

(RG) 

“SIM” / Grave 

X Y X2 Y2 XY 

21B 4 12 16 144 48 

30B 3 11 9 121 33 

36B 3 7 9 49 21 

42A 3 11 9 121 33 

Soma 13 41 43 435 135 
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ANEXO H - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO I - Mini-Exame do Estado Mental 
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13 



59 

 

ANEXO J - WBOT Individual Health Status Assessment (HSA) 

 

WBOT Individual Health Status Assessment (HSA) 

 

 

Version 1, 30 September 2013 

Revised 24 February 2014 
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If score of the first 2 questions is 3 or more 
continue: 
 
  

Not at 
all 

Several 
days 

More 
than 

half the 
days 

Nearly 
every 
day 

3 Trouble falling or 
staying asleep, or 
sleeping too much 

0 1 2 3 

4 Feeling tired or having 
little energy 

0 1 2 3 

5 Poor appetite or 
overeating 

0 1 2 3 

6 Feeling bad about 
yourself – or that you 
are a failure or have let 
yourself or your family 
down 

0 1 2 3 

7 Trouble concentrating 
on things, such as 
reading, or watching 
TV or listening to the 
radio 

0 1 2 3 

8 Moving or speaking so 
slowly that other 
people could have 
noticed. Or the 
opposite – being so 
fidgety or restless that 
you have been moving 
a lot more than usual 

0 1 2 3 

9 Thoughts that you 
would be better off 
dead, or of hurting 
yourself 

0 1 2 3 

 

Evaluation: 
If 2-4 shaded boxes (Q1 – Q9) 
ticked: consider depressive 
disorder 
If ≥ 5 shaded boxes (Q1 – Q9) 
ticked: consider major 
depression 
 

 

Optional: 
 
10 If you checked off any 

problems, how difficult 
have these problems 
made it for you to do 
your work, take care of 
things at home, or get 
along with other 
people 

No 
difficult 

at all 

Somew
hat 

difficult 

Very 
difficult 

Extrem
ely 

difficult 

 

Diagnostic for depression is  
that it has caused functional 
impairment (Q10) 
 

 

4-item Cognitive Screen  (informant 
reported) 
 

The ability to identify 
cogntive symptoms through 
informant-based information 
may provide some clinical 
utility in accurately 
identifying individuals at risk 
for developing Major 
Neurocognitive Disorder 
(Alzheimer’s Dementia) 
Just 4 questions may help to 
distinguish between normal 

Malek-Ahmadi M, 
Infromant-reported 
cognitive symptoms that 
predict amnestic mild 
cognitve impairmnet, 2012, 
BMC Geriatrics 
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age-related memory loss and 
those at risk for developing 
Alzheimer’s disease. Items 
pertaining to repetition of 
statements, orientation, 
ability to manage finances 
and visuospatial 
disorientation has high 
discriminatory power. 
This screen should be done 
for any individual >50 years of 
age with subjective / 
objective reported memory 
problems.   
When ≥3 questions are 
answered ‘Yes”, referral for 
further investigation is 
required.  
 

Does the patient (person with memory 
problems) repeat questions or statements 
or stories in the same day? NO/ YES 

  

Does the patient frequently have trouble 
knowing the day, date, month, year and 
time / reference a newspaper or calender 
for the date more than once a day? NO / 
YES 

  

Excluding physical limitations (e.g. tremor / 
weakness) does the patient have trouble 
paying bills/ doing finances / doing 
shopping or similar daily activities that they 
could previously perform independently? 
NO /YES 

  

Does the patient have a decreased sense of 
direction (e.g. gets lost in the home / local 
area)? NO / YES 

  

Voice/Speech 
Q: Do you have any problems speaking (e.g. 
word finding, pronunciation, stuttering, 
cluttering etc.)? 
A; Yes, No, DK,  

Voice/speaking problems in 
adults are most often a rare 
but most often severe 
neurological disease (aphasia, 
dysphasia, dysphagia etc.). I 
am not sure whether 
screening for such conditions 
is effective in the adult 
population? I could not find 
any community applicable 
screening tools. 
However, such screening is 
important in children! 
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If Yes: 
Q: Have you been to a clinic/doctor or 
speech therapist for this problem? 
A: Yes, No, DK, R 

  

Chronic pain 
Q: Do you have ongoing pain in your body 
for more than 3 months?  
A: Yes, No, R, DK 

  

If yes:  
Q: In which part(s) of your body do you have 
ongoing pain for more than 3 months 
 

o Head 

o Back 

o Joints 

o Chest 

o Stomach 

o Other 
 

  

Sleeping problems 
Q: Do you have problems falling or staying 
asleep? 
A: Yes, No, R, DK 
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ANEXO K - Carta de Permissão 
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ANEXO L - Versão Sugerida 

Versão Aplicada Versão Sugerida 

 O paciente frequentemente tem 

dificuldade em saber o dia, data, mês, ano 

e hora / referência a um jornal ou 

calendário para a data mais do que uma 

vez por dia?” 

 

O paciente frequentemente tem 

dificuldade em saber o dia, data, mês, ano 

e hora / consulta um jornal ou calendário 

para a data mais do que uma vez por dia? 

 

 

 

 


