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O envelhecimento populacional leva a preocupação com o aumento do
número de doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer (DA).
Os testes de rastreio aplicados em pacientes com suspeita de DA, como
a fluência verbal, são de grande importância para a investigação
diagnóstica. Objetivo: descrever o desempenho de idosos analfabetos
no teste de fluência verbal (categoria animais e frutas) e correlacionar
os escores com outros testes amplamente utilizados e validados no
Brasil. Metodologia: Foram avaliados 80 pacientes em ambulatório de
geriatria com queixas cognitivas. Os pacientes foram submetidos ao
Cambrigde Cognitive Examination, Mini-exame do Estado Mental, Teste
do Desenho do Relógio, Escala de Depressão Geriátrica, Questionário
de Atividades Funcionais de Pfeffer e teste de Fluência Verbal (FV)
categoria animais e frutas. Resultados: os resultados mostraram que o
teste de fluência verbal diferenciou significativamente os grupos
diagnósticos e se correlacionou com outros instrumentos. Discussão: A
pesquisa mostrou que o teste de fluência verbal pode ser aplicado em
idosos analfabetos, mas não como única avaliação. Quando combinados
com outros instrumentos podem ser úteis no seu diagnóstico.
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The increased aging population leads to concern with the increasing
number of degenerative diseases such as Alzheimer’s disease (AD). The
neuropsycological tests applied in patients with suspicion of AD,
mainly the one that evaluates verbal fluency, are great importance for
the diagnostic investigation. Objective: To describe the performance of
illiterate elderly in verbal fluency test (animals and fruits category) and
to correlate to other test widely used and validated in Brazil. Methods:
Cross-sectional study with 80 subjects was evaluated in the Geriatric
Ambulatory. The subjects were submitted to Cambrigde Cognitive
Examination, Mini-mental State Exam, Clock Drawing Test, Geriatric
Depression Scale, Pfeffer Functional Activities Questionnaire and
Verbal Fluency Test animals and fruits category. Results: Outcomes
showed that verbal fluency test significantly differentiated the
diagnostic groups and correlated with the other instruments.
Discussion: Research has shown that the verbal fluency test can be
applied in elderly illiterate but it not as a single assessment. When
combined with other instruments may be useful in diagnosis.
Keywords: elderly; verbal fluency test; illitrated; Alzheimer’s disease.
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1.

INTRODUÇÃO
Estimativas apontam para um aumento do envelhecimento populacional em todo o
mundo (FERREIRA et al., 2009; KALACHE et al., 1987; OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2011;
QUINN et al., 2008; SILVA et al., 2002) e consequentemente ao envelhecimento
populacional, cresce também o número de doenças associadas ao envelhecimento
(OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2011), como por exemplo a Doença de Alzheimer (DA)
(ALMEIDA, 1999; SCAZUFCA et al., 2002), que representa de 50 a 70% dos casos de
demência (TEIXEIRA et al., 2008).
Com o aumento da idade, há uma diminuição na acuidade visual, na atenção a
múltiplos estímulos e nos reflexos, e declínio de algumas atividades intelectuais, onde
muitos consideram próprias do envelhecimento (SILVA et al., 2002). Porém, alguns
autores acreditam que no processo natural do envelhecimento não deveria ocorrer
deterioração cognitiva e se essa alteração está presente poderia ser um indício de
demência (ALMEIDA, 1998).
A DA é uma das causas mais comuns de demência (ABREU et al., 2005)
acometendo mulheres em maior escala (ALMEIDA, 1998). A memória é o fator cognitivo
mais comprometido na demência, mas distúrbios quanto à praxia, agnosia e afasia
também são encontrados (ABREU et al., 2005). Alterações de linguagem são observadas,
entretanto, mesmo nos estágios iniciais da DA o idoso consegue participar de conversas
apesar de apresentar um repertório linguístico limitado (RADANOVIC et al., 2007).
Amieva et al. (2008), em um estudo longitudinal, verificaram as alterações cognitivas
associadas ao envelhecimento e observaram que os pacientes evoluíram para DA
começaram a apresentar declínio rápido em testes de fluência verbal 12 anos antes de
receber o diagnóstico da demência.
Em um estudo longitudinal feito por Argimon et al. (2005) verificaram que a
linguagem é uma das habilidades cognitivas que resiste à degeneração causada pela idade
e, por essa razão, alteração de linguagem observada em testes cognitivos pode ser
utilizado como um marcador de demência em andamento, independente da escolaridade.
Avaliações neuropsicológicas aplicadas em pacientes com suspeita de doença de
Alzheimer, principalmente a Fluência Verbal (FV), são de grande importância para a sua
investigação diagnóstica (CARAMELLI et al., 2003). Dentre os testes de fluência verbal,
existem aqueles que avaliam o componente semântico onde o paciente é instruído pelo
examinador a falar o maior numero de palavras de categorias pré-determinadas em um
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minuto. A pontuação do teste consiste na soma correta das palavras, sem levar em conta
as repetições (MALLOY-DINIZ et al., 2008).
Os testes de FV são amplamente utilizados por serem de fácil administração
(LOPES et al., 2009), de simples pontuação e ser adequado por mensurar declínio em seu
desempenho (HENRY et al., 2004). Mesmo considerado um teste de simples aplicação
(HENRY et al., 2004) o teste de FV sofre influência de gênero, idade e escolaridade (DIAZ
et al., 2004; MATHURANATH et al., 2003).
O desafio encontrado durante a aplicação dos testes cognitivos é em relação ao
desempenho entre idosos com baixa escolaridade e/ou analfabetos. Nitrini et al. (2005) e
Bottino et al. (2008) verificaram um risco maior de se desenvolver demência entre
pacientes com baixa escolaridade e o fator que pode estar associado a esse aumento é a
pouca reserva cognitiva e o baixo nível econômico.
Neste contexto, Brucki et al. (2003) avaliaram a FV (categoria animais) em um
grupo de idosos de diferentes faixas de escolaridade e constataram uma pequena variação
no ponto de corte se comparados a pacientes analfabetos e pacientes com alta
escolaridade (> igual a 8 anos). Em relação à pacientes com baixa (1 a 4 anos) e média (5 a
8) escolaridade, a variação não foi significativa. O ponto de corte adotado foi de 9 pontos
para analfabetos, 12 pontos para baixa e média escolaridade e 13 pontos para escolaridade
acima de 8 anos. Pontos de corte semelhantes foram encontrados por Caramelli et al.
(2003) onde se estabeleceu ponto de corte igual a 13 para maiores de 8 anos de
escolaridade, 12 para escolaridade de 1 a 7 anos e para analfabetos pontuação inferior a 9.
O objetivo desta pesquisa foi descrever o desempenho de idosos analfabetos no
teste de fluência verbal (categoria animais e frutas) e correlacionar seus escores com
outros testes amplamente utilizados e validos no Brasil.

2.

METODOLOGIA

2.1. Participantes
Estudo transversal com 80 participantes, de ambos os sexos, com idade igual e superior a
60 anos de idade e analfabetos, atendidos no ambulatório de geriatria do município de
Jundiaí, interior de São Paulo. A média de idade encontrada no grupo foi de 79,86 anos
(mínimo 60, máximo 93 e desvio padrão ±6,72), sendo que 76,25% (61 participantes)
correspondiam ao sexo feminino. Do total da amostra, 24 participantes fizeram parte do
grupo controle e 56 receberam diagnóstico de DA.
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2.2. Procedimentos e instrumentos
Todos os participantes foram submetidos a anamnese clínica detalhada, exames
laboratoriais e de neuroimagem, além de passarem por avaliação neuropsicométrica. Os
testes utilizados foram o Cambrigde Cognitive Examination (CAMCOG) (ROTH et al., 1986),
Mini-exame do Estado Mental (MEEM) (FOLSTEIN et al., 1975), Teste do Desenho do
Relógio (TDR) escalas de Mendez et al. (1992) e Shulman et al. (1993), Escala de Depressão
Geriátrica (EDG) abreviada com 15 itens (YESAVAGE et al., 1983), o Questionário de
Atividades Funcionais de Pfeffer (PFAQ) (PFEFFER et al., 1982) e o teste de Fluência
Verbal (FV) categoria animais e frutas (BRUCKI et al., 2003; CARAMELLI et al., 2003).
Os pacientes receberam o diagnóstico de demência através do Diagnostic and
Statistical Manual, IV edição (DSM-IV, 1994), e o diagnóstico de doença de Alzheimer foi
feito utilizando as recomendações do National Institute on Aging (NIA) e do Alzheimer’s
Association (JACK JR et al., 2011).
O grupo controle (GC) foi formado por pacientes que não preencheram os
critérios diagnósticos para síndrome demencial, pontuaram acima do ponto de corte nos
testes neuropsicológicos, não tinham evidências de depressão (EDG ≤ 7), independência
em realizar atividades de vida diária, avaliados por meio do PFAQ, e aceitaram participar
da pesquisa.
Os critérios de exclusão dessa pesquisa foram pacientes escolarizados, com idade
inferior a 60 anos, com depressão grave, demência severa (Clinical Dementia Rating igual a
3) comprometimento visual e auditivo grave, sintomas parkinsonianos, história de
acidente vascular cerebral, paralisia em ambas as mãos e idosos que não aceitaram
participar do estudo.
Para o diagnóstico da Clinical Dementia Rating (CDR) entrevistou-se um familiar
ou um cuidador, de preferência com convívio diário, de acordo com o PFAQ (PFEFFER et
al., 1982). A coerência dessas informações era avaliada, sendo que em poucas vezes a
entrevista foi refeita com outro informante.

2.3. Análise Estatística
Todas as informações foram analisadas por meio do SAS System para Windows
(Statistical Analysis System) versão 6.12 e do SPSS 15.0 (2007). Foi realizado um teste de
distribuição da amostra por meio do Kolmogorov-Smirnov (KS) e verificou-se que os
testes cognitivos (CAMCOG, MEEM, TDR e FV) correspondiam a uma distribuição nãoparamétrica.
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As análises de Mann-Whitney foram feitas a fim de observar as diferenças entre
os grupos diagnósticos (DA e GC), estabelecendo-se um nível de significância de 5%. A
correlação de Pearson foi feita com o objetivo de comparar os resultados dos testes de FV
com outros instrumentos amplamente utilizados no Brasil como ferramenta de auxílio no
diagnóstico de demência.
As análises com a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) foram usadas para
comparar a sensibilidade e especificidade dos grupos diagnósticos em relação ao teste de
fluência verbal.

3.

RESULTADOS
O GC teve média de idade igual a 78,83 anos, variando entre 65 a 90 anos (Mediana igual
a 78 e desvio padrão [dp] ±7,72), sendo formando em grande parte pelo gênero feminino
(70,83%), ou seja, 17 mulheres e 7 homens.
Já o grupos de participantes com DA a média de idade encontrada foi 80,30 anos,
variando entre 60 a 93 anos (Mediana igual a 79,5 e dp ±6,27) e também com grande
participação de mulheres (78,57%) 44 mulheres e 12 homens.
Os resultados entre os dois grupos diagnósticos (GC e DA) mostraram que os
participantes com diagnóstico de demência apresentam médias inferiores nos testes
neuropsicométricos. Observou-se médias inferiores no grupo com DA também no teste de
FV, tanto a categoria animais quanto frutas. Em relação ao questionário de atividades
funcionais de Pfeffer o grupo com DA apresentou médias superiores, diferenciando dos
controles onde pode-se observar que não houve comprometimento nas atividades de vida
diária. Já o teste que avaliou sintomas depressivos, não ocorreu diferenças significativas
entre os dois grupos (Tabela 1).
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Tabela 1. Comparação entre os grupos diagnósticos com relação aos testes neuropsicométricos.
Testes

FV animais

FV frutas

MEEM

CAMCOG

TDR Mendez

TDR Shulman

EDG

PFAQ

GC
Média
dp (min-máx)

DA
Média
dp (min-máx)

11,75

7,20

±3,44 (5-19)

±3,09 (2-16)

9,33

5,92

±2,30 (7-16)

±2,41 (1-10)

22,25

14,05

±3,91 (15-29)

±4,50 (2-23)

72,42

43,95

±14,71 (48-100)

±15,35 (6-73)

12,09

4,44

±7,87 (0-20)

±5,70 (0-18)

2,96

1,00

±1,66 (0-5)

±1,13 (0-4)

5,71

5,64

±2,90 (0-11)

±3,24 (0-13)

5,86

18,36

±7,77 (0-30)

±8,41 (2-30)

*p

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,949

0,001

*Mann-Whitney; dp= desvio padrão; min= mínimo; máx= máximo; DA= doença de Alzheimer; GC= grupo controle;
MEEM = Mini-exame do Estado Mental; CAMCOG = Cambridge Cognitive Examination; Mendez e Shulman= escala do Teste do
Desenho do Relógio; EDG = Escala de Depressão Geriátrica; PFAQ = Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer.

As análises de Pearson (Tabela 2) evidenciaram uma correlação moderada e
significativa entre a fluência verbal categoria animais com o MEEM (r=0.61, p<0.001) e
CAMCOG (r=0.64, p<0.001) e categoria frutas com o MEEM (r=0.69, p<0.001) e CAMCOG
(r=0.65, p<0.001). Houve uma correlação baixa porem significativa entre o teste do
desenho do relógio e FV animais (Mendez r=0.44, p=0.003; Shulman r=0.48, p=0.001) e FV
frutas (Mendez r=0.30, p=0.016; Shulman r=0.41, p=0.001).
Em relação ao questionário de atividades de vida diária (PFAQ), houve uma
correlação significativa moderada e negativa tanto para FV animais (r=-0.52, p<0.001) e
FV frutas (r=-0.52, p<0.001). Esse dado era esperado, pois a medida em que diminuem os
escores dos testes cognitivos, o nível de demência aumenta e consequentemente
aumentam o comprometimento em realizar as atividades de vida diária. Não houve
correlação entre o teste de fluência verbal e a escala de depressão (Tabela 2).
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Tabela 2. Análise do coeficiente de correlação de Pearson entre o teste de fluência verbal e
outros testes neuropsicológicos.

FV animais

FV frutas

MEEM

CAMCOG

Mendez

Shulman

EDG

PFAQ

r

0,61

0,64

0,44

0,48

-0,13

-0,52

p

0,000

0,000

0,003

0,001

0,256

0,000

r

0,69

0,65

0,30

0,41

0,11

-0,57

p

0,000

0,000

0,016

0,001

0,390

0,000

2

r= Pearson’s correlation; p = x ; MEEM = Mini-exame do Estado Mental; CAMCOG = Cambridge Cognitive Examination;
Mendez e Shulman= escala do Teste do Desenho do Relógio; EDG = Escala de Depressão Geriátrica;
PFAQ = Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer.

Considerando a curva ROC, o teste de FV tanto a categoria animais quanto frutas
mostraram uma baixa sensibilidade, sendo encontrado os valores de 60% para um ponto
de corte igual a 6,5 na categoria animais e 56% para um ponto de corte igual a 5,5 na
categoria frutas. Já a especificidade nos dois casos foi igual a 100%. A área sobre a curva
(AUC) foi significativamente baixo nos dois casos (Tabela 3).
Tabela 3. Área sobre a curva (AUC), ponto de corte, sensibilidade e especificidade para os grupos
diagnósticos no teste de fluência verbal categoria animais e frutas.

4.

Teste

AUC

p

Pontos de corte

Sensibilidade

Especificidade

FV animais

0.105

<0.001

6,5

60%

100%

FV frutas

0.147

<0.001

5,5

56%

100%

DISCUSSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo descrever os dados encontrados no teste de fluência
verbal em idosos analfabetos e correlacionar seus escores com outros testes diagnósticos.
Primeiramente pode-se observar na amostra a grande maioria de mulheres, tanto no GC
quanto no grupo com DA. Esse fato pode ser justificado e acordo com as teorias sobre a
feminização da velhice, onde segundo dados epidemiológicos as mulheres idosas estão
vivendo mais e representam mais de 55% do total da população com mais de 60 anos
(NEGREIROS, 2004; NERI, 2001; SALGADO, 2002).
Os anos de escolaridade é um ponto fundamental a ser investigado no
diagnóstico diferencial das demências devido o analfabetismo ser um fator de risco para o
desenvolvimento da DA (BOTTINO et al., 2008; NGANDU et al., 2007; NITRINI et al.,
2005). Contudo Ngandu et al. (2007) questionam a associação entre demência e
escolaridade. Em seu estudo, é levantado hipóteses quanto a reserva cognitiva ser
ocasionada pelos anos de escolaridade ou se é apenas um fator que cria a reserva
adicional contra a manifestação clínica da demência. O que os autores questionam é se a
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reserva cognitiva é inata ou se os fatores da escolaridade, desde a infância, podem
fornecer maior reserva.
O

teste

de

fluência

verbal

é

comumente

empregado

em

avaliações

neuropsicológicas observando-se um maior declínio nos sujeitos com suspeita de
demência do tipo Alzheimer (NUTTER-UPHAM et al., 2008). Alguns autores acreditam
que o declínio na linguagem representa demência (HENRY et al., 2004; ARGIMON et al.,
2005). É relevante o impacto da escolaridade no teste de fluência verbal (TALLBERG et al.,
2008) o que dificulta a identificação dos estágios iniciais da demência quando comparados
a idosos normais por deixar dúvidas durante a investigação diagnóstica (RADANOVIC et
al., 2009). Dúvidas quanto a pacientes que apresentam escores baixos em relação ao ponto
de corte da fluência verbal realmente podem ser considerados com comprometimento
cognitivo ou se os resultados produzidos foram em razão da baixa escolaridade? Ou
ainda pacientes que apresentam altos escores podem ser considerados normais ou os
resultados no teste são provenientes da alta escolaridade?
Quanto a investigação diagnóstica das síndromes demenciais, pelo que parece, os
testes apresentam maior valor preditivo quando aplicados concomitante a outros testes já
validados para determinada cultura (APRAHAMIAN et al., 2011). Isso quer dizer que
quando o teste é combinado com outros instrumentos podem ser úteis e maximizar a
acurácia diagnóstica de declínio cognitivo. Cooper et al. (2004) discutem a importância de
se estabelecer diagnósticos precoces e diferenciar outros comprometimentos cognitivos da
DA e o teste de fluência verbal seria um bom instrumento. Esse dado corrobora com os
resultados encontrados nesta pesquisa pelo fato do teste FV animais e frutas serem
capazes de diferenciar significativamente os dois grupos diagnósticos.
Em estudos brasileiros, Caramelli et al. (2003) e Brucki et al. (2003) recomendam
um ponto de corte para analfabetos de 9 pontos. Em um estudo recente realizado por
Aprahamian et al. (2011) o ponto de corte encontrado para idosos analfabetos seriam de 8
pontos. Os resultados com a curva ROC desta pesquisa mostrou baixas sensibilidades o
que pode ser interpretado como um fraco desempenho do teste de fluência verbal em
diferenciar os casos de pacientes que tem doença de Alzheimer. Os achados da pesquisa
indicam que a aplicação somente do teste de fluência verbal pode mascarar uma síndrome
demencial já instalada.
O teste de fluência verbal pode ser aplicado em idosos analfabetos como forma
de instrumento de rastreio, principalmente nos centros de atenção básica (Aprahamian et
al., 2011) por ser simples e de rápida aplicação. Porém, não deve ser considerado como
único teste de avaliação, sendo necessário a combinação com outros instrumentos para
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aumentar a acurácia diagnóstica. As pesquisas com participantes brasileiros deveriam
buscar um consenso sobre os pontos de corte do teste de FV. Como no caso citado, tanto
os estudos de Caramelli et al. (2003) e Brucki et al. (2003) quanto o estudo de Aprahamian
et al. (2011) encontraram pontos de corte diferentes para dados com a população
brasileira. Obtendo-se a mesma pontuação de corte poderia facilitar a comunicação entre
as pesquisas e as interpretações pelos examinadores.
Um fator limitante deste estudo é o número reduzido de participantes e este
aspecto pode não ser representativo da população em geral. Os resultados encontrados
devem representar o Ambulatório e os dados específicos do município de Jundiaí, o que
pode contribuir com novas pesquisas.
Estudos longitudinais e com um número maior de participantes são necessários
para se entender os reais efeitos da escolaridade no desenvolvimento e evolução da DA. A
pesquisa mostrou que os testes neuropsicológicos quando combinados podem ser úteis no
seu diagnóstico.
Pode-se concluir que o teste de fluência verbal foi capaz de diferenciar controles
normais de pacientes com doença de Alzheimer e se correlacionou com outros
instrumentos também utilizados como investigação diagnóstica.
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