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RESUMO 

 

 

Cecchini MA. Teste de memoria integrativa: comparação de desempenho entre demência 

frontotemporal variante comportamental e doença de Alzheimer [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

 

INTRODUÇÃO: O teste de memória integrativa (TMI) de curto prazo, nas modalidades de 

recordação espontânea (RE) e reconhecimento visual (RV), tem se mostrado promissor para 

apoiar o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer (DA), com grande potencial para 

aplicação clínica. Até o momento, não foram encontrados estudos sobre o TMI junto à 

população idosa brasileira, nem tampouco pesquisas utilizando a tarefa de RV em pacientes 

com a variante comportamental da demência frontotemporal (DFTvc). OBJETIVOS: A 

presente pesquisa comparou o desempenho de pacientes com DA, pacientes com DFTvc e 

Controles nas duas modalidades de TMI e examinou a acurácia diagnóstica dos testes para a 

detecção da DA. MÉTODOS: Foram avaliados participantes de três centros de pesquisa, USP 

São Paulo, USP Ribeirão Preto e Universidade Federal de Minas Gerais, assim como do 

Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. A amostra foi composta por 85 indivíduos, 

subdivididos em 32 Controles, 35 pacientes com DA e 18 pacientes com DFTvc. Foram 

geradas curvas ROC para calcular a acurácia diagnóstica dos testes contrastando os grupos 

diagnósticos. Realizou-se análises de regressão logística, de correlação e análises de 

interação entre diagnóstico e condição experimental (características integradas x não-

integradas). RESULTADOS: No TMI com RE, Controles apresentaram resultados 

semelhantes aos pacientes com DFTvc e os pacientes com DA mostraram resultado 

significativamente menor em relação aos dois primeiros grupos (Controles = DFTvc > DA). 

No TMI com RV, Controles mostraram escores significativamente maiores que os pacientes 

com DFTvc e DA (Controles > DA = DFTvc). A acurácia diagnóstica do teste de RE para 

DA foi de 0,853, com sensibilidade e especificidade de 84,4% e 80%, respectivamente. A 

acurácia diagnóstica do teste de RV para DA foi de 0,809, com sensibilidade e especificidade 

de 65,4% e 72,2%, respectivamente. As modalidades do TMI mostraram correlação 

significativa com outros testes neuropsicológicos. A tarefa de RV apresentou correlação 



 

 

maior com testes relacionados às funções executivas e de atenção, enquanto que a tarefa de 

RE mostrou correlação com testes que avaliam memória episódica e funções executivas. 

CONCLUSÕES: O presente estudo demonstrou a aplicabilidade do TMI na população 

brasileira. As tarefas apresentaram características adequadas para a prática clínica: são fáceis 

e rápidas de aplicar, necessitam de pouco tempo de aplicação, e podem contribuir para o 

diagnóstico da DA. Especialmente a tarefe de RE, que foi capaz de diferenciar DA de DFTvc 

 

Descritores: doença de Alzheimer; demência frontotemporal/psicologia; diagnóstico 

diferencial; memória integrativa; memória de curto prazo; testes neuropsicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Cecchini MA. Memory binding test: comparisons between Alzheimer's disease and 

behavioural variant frontotemporal dementia [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017.  

 

INTRODUCTION: The free recall (FR) and visual recognition (VR) modalities of the 

memory binding test (MBT) are promising tools to support the early diagnosis of Alzheimer’s 

disease (AD). Until the present moment, no studies have been conducted with these tests 

among the elderly population in Brazil, and there are no studies with the VR modality of the 

MBT involving behavioural variant frontetemporal dementia (bvFTD) patients. 

OBJECTIVES: the present research examined the diagnostic accuracy of the two modalities 

of the MBT for the detection of AD, and compared the performance of patients with AD, 

bvFTD and controls.  METHODS: Participants of three research centres were assessed, USP 

São Paulo, USP Ribeirão Preto and Federal University of Minas Gerais, and from the Paulista 

Institute of Geriatrics and Gerontology. The sample comprised 85 participants: 32 controls, 

35 AD and 18 bvFTD patients. ROC analyses were used to examine the diagnostic accuracy 

of the MBT contrasting the different diagnostic groups. Logistic regression analysis, 

correlations were calculated. ANOVA analyses tested the interaction between diagnosis and 

experimental condition (features bound and unbound). RESULTS: In the FR task, controls 

and bvFTD showed similar results, and AD patients showed worse performance (controls = 

bvFTD > AD). In the VR task, controls showed better performance than the clinical groups 

(controls > AD = bvFTD). The diagnostic accuracy of the FR task for AD was 0.853, with 

84.4% of sensitivity and 80% of specificity. The diagnosis accuracy of the VR task for AD 

was 0.809, with 65.4% of sensitivity and 72.2% of specificity. The MBT showed significant 

correlation with other neuropsychological tests. The VR task correlated with tests associated 

with executive functions and attention, while the FR task correlated with episodic memory 

and executive functions. CONCLUSIONS: The present study showed the applicability of the 

MBT for the Brazilian population. The tasks presented adequate characteristics for clinical 



 

 

use: they are quick to administer and can contribute to the diagnosis of AD. Especially the 

FR task, that could differentiate AD from bvFTD. 

 

Descriptors: Alzheimer diease; frontotemporal dementia/psychology; diagnosis, differential; 

memory binding; memory, short-term; neuropsychological tests. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta investigação é fruto de uma parceria internacional do Grupo de Neurologia 

Cognitiva e do Comportamento (GNCC), do Departamento de Neurologia da Faculdade de 

Medicina da USP, com pesquisadores da Universidade de Edimburgo (Prof. Dr. Sergio Della 

Sala) e da Universidade de Heriot-Watt (Prof. Dr. Mario A. Parra), realizado em parceria 

também com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade de São Paulo 

(USP) – Ribeirão Preto. Foram utilizados dois paradigmas para avaliação da memória 

integrativa conjuntiva visual de curto prazo comparando três grupos: idosos saudáveis 

(Controles), pacientes com doença de Alzheimer (DA) e pacientes com a variante 

comportamental da demência frontotemporal (DFTvc).  

O termo “memória integrativa conjuntiva” é uma tradução do que na literatura 

internacional se denomina “conjunctive memory binding”, e refere-se à integração na 

memória de curto prazo de duas ou mais características que formam um único objeto. Por 

exemplo, ao nos recordarmos de um objeto, como uma bola de tênis, formamos uma imagem 

única de suas características, como sua forma arredondada e sua cor amarela. O termo será 

explicado de maneira mais aprofundada adiante, assim como de que maneira esta integração 

se diferencia de outras. 

O objetivo do trabalho foi verificar a acurácia diagnóstica dos testes de memória 

integrativa (TMI) para a identificação da DA em duas modalidades: Recordação Espontânea 

(RE) e Reconhecimento Visual (RV), assim como verificar se as dificuldades nestas tarefas 

são específicas para detectar a DA. Verificou-se, assim, se estas tarefas podem contribuir 

para o diagnóstico diferencial entre DA e DFTvc.  

O diagnóstico diferencial entre DA e DFTvc pode ser desafiador, na medida em que 

há sobreposição importante das dificuldades apresentadas nos dois grupos em tarefas 

cognitivas. Tarefas que auxiliem no diagnóstico diferencial destas doenças são de grande 

valor. Além disso, os testes neuropsicológicos usualmente utilizados para o diagnóstico de 

diferentes tipos de demência apresentam algumas limitações: eles são impactados pelo 



   

 2 

 

envelhecimento normal, pela educação, mostram efeito importante de aprendizagem após 

aplicações repetidas e não são específicos para uma doença, ou seja, se um paciente mostra 

dificuldade em um teste, não podemos dizer que o paciente tem determinada doença, pois em 

diferentes doenças a mesma dificuldade cognitiva pode estar presente. Neste sentido, os TMI 

têm apresentado resultados muito satisfatórios, na medida em que diferentes estudos 

mostraram que a memória integrativa de curto prazo não é especificamente impactada pelo 

envelhecimento normal, tampouco pela escolaridade. Além disso, os testes têm mostrado 

especificidade para detecção da DA em relação a outras demências frequentes, sem 

apresentar efeito de aprendizagem. É muito importante investigar testes neuropsicológicos 

que possam melhorar a capacidade de identificação precoce das demências, com maiores 

níveis de sensibilidade e especialmente especificidade, superando as dificuldades 

supracitadas. 

 A pesquisa partiu da hipótese, baseada em estudos prévios, que os TMI de curto prazo 

(RE e RV) mostrariam maior acurácia para a DA do que para a DFTvc. Portanto, seriam 

capazes de diferenciar o grupo diagnosticado com DA do grupo com DFTvc e do grupo 

controle. Os pacientes com DA apresentariam desempenho significativamente inferior aos 

demais grupos investigados nas tarefas com características integradas, mas não nas tarefas 

não-integradas, mostrando o déficit específico de integração, tanto na RE quanto na RV. 

Além disso, esperava-se acurácia diagnóstica semelhante para as modalidades RE e RV do 

TMI. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

 

2.1 Objetivo primário  

Examinar a acurácia diagnóstica dos testes de memória integrativa conjuntiva nas 

modalidades de RE e RV para a identificação da DA. 

 
2.2 Objetivos secundários 

• Comparar o desempenho de pacientes com DA, DFTvc e Controles saudáveis nos 

testes de memória integrativa. 

• Calcular a sensibilidade e a especificidade das tarefas RE e RV do TMI para o 

diagnóstico de DA e DFTvc comparando com os Controles. 

• Calcular a sensibilidade e especificidade das tarefas de RE e RV comparando DA e 

DFTvc. 

• Calcular a sensibilidade e especificidade das tarefas de RE e RV comparando DA e 

DFTvc com perfil amnéstico. 

• Correlacionar o TMI nas modalidades RE e RV com outros testes neuropsicológicos. 
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3.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

3.1 Envelhecimento cognitivo saudável e patológico 

 

O envelhecimento populacional brasileiro vem ocorrendo rapidamente. Atualmente 

11% da população do Brasil é composta por idosos, e projeções do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010) demonstram que este índice deve alcançar 13% em 

2020 e 20% em 2050. Diante disso, se faz necessária uma adequação dos serviços de saúde 

para que possam cuidar das alterações vinculadas ao envelhecimento, como diabetes, 

hipertensão e doenças neurodegenerativas, entre outras. 

Um problema de saúde associado ao envelhecimento populacional e que gera grande 

incapacidade funcional para os pacientes idosos são as demências que, junto aos transtornos 

depressivos, são as enfermidades neuropsiquiátricas de maior prevalência na velhice (Bottino 

et al., 2008). As demências apresentam prevalência entre 3% e 17,5% na população com 60 

anos ou mais (Bottino et al., 2008; César et al., 2016; Prince et al., 2015), com um novo caso 

de demência a cada quatro segundos. O número de casos irá praticamente dobrar a cada 20 

anos (Sosa-Ortiz et al., 2012). Estudos em população brasileira, realizados nas cidades de 

Catanduva, Ribeirão Preto e Tremembé (César et al., 2016; Herrera et al., 2002; Lopes, 2006) 

mostraram prevalência de 7.1%, 7.2% e 17.5%, respectivamente. Um estudo da Organização 

Mundial da Saúde sobre a incidência de demência em idosos, unindo estudos de diversos 

países, mostrou que a incidência de demência dobra a cada 5 a 9 anos de aumento na idade, 

de 3.1 a cada 1000 pessoas por ano de 60 a 64 anos de idade, para 175 a cada 1.000 em idades 

acima de 95 anos (World Health Organization, 2012).  

Em 2010, estimou-se que havia 35,6 milhões de pessoas com demência, e este número 

praticamente dobraria a cada 20 anos: 65,7 milhões em 2030 e 115.4 milhões em 2050 

(Alzheimer’s Disease International, 2009). Em 2015, estimou-se que 46,5 milhões de pessoas 

tinham demência, chegando a 131,5 milhões em 2050 (Prince et al., 2015). Além disso, a 

distribuição dos casos de demência no mundo sofrerá alterações importantes. Estimou-se que 

aproximadamente 58% das pessoas com demência vivam em países em desenvolvimento, e 
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esta porcentagem aumentará para 68% em 2050 (Prince et al., 2015), impondo a necessidade 

destes países com menor renda se prepararem para esta quantidade de pessoas que 

necessitarão de serviços de saúde e auxílio dos governos. 

As demências são definidas como uma síndrome clínica caracterizada pela 

deterioração progressiva de múltiplos domínios cognitivos que se mostra grave o suficiente 

para impactar as atividades de vida diárias do paciente (Qiu et al., 2007). Existem diversos 

tipos de demência, sendo a doença de Alzheimer (DA), a demência vascular (DV) e demência 

frontotemporal (DFT) as mais comuns (Herrera et al., 2002). A DFT apresenta variantes de 

linguagem, as afasias progressivas primárias, e a variantes comportamental (DFTvc), sendo 

a segunda causa de demência pré-senil, após a DA (Johnson et al., 2005). 

No envelhecimento normal são esperadas algumas alterações cognitivas. Existem na 

literatura importantes evidências de que idosos saudáveis, quando comparados a adultos 

jovens, apresentam rebaixamento em algumas habilidades, como memória episódica e 

operacional, funções executivas, e velocidade de processamento (Baddeley et al., 2011b; 

Lindenberger and Ghisletta, 2009; Mattos and Jr, 2010; Nyberg et al., 2012; Park et al., 2002; 

Reuter-Lorenz and Park, 2010; Salthouse, 1996; SALTHOUSE, 2010). Entretanto, existem 

habilidades cognitivas que permanecem relativamente estáveis, com declínio observado mais 

tardiamente, como a memória implícita e as habilidades relacionadas ao conceito de 

inteligência cristalizada, como a memória semântica (Park et al., 2002; Salthouse, 2014; 

SALTHOUSE, 2010).  

As experiências ao longo da vida também podem interferir no processo de 

envelhecimento cerebral, como anos e qualidade da escolaridade, tipo de ocupação, hábitos 

de alimentação e de realização de atividades físicas, hábitos culturais, de lazer e sociais. Estas 

experiências podem auxiliar o cérebro a ter uma resiliência maior às patologias, como a DA, 

ideia que é bastante discutida no conceito de reserva cognitiva (ver: (Katzman, 1993; Sharp 

and Gatz, 2011; Steffener and Stern, 2012; Stern, 2012, 2009)). Sendo assim, o 

envelhecimento afeta diferentemente as funções cognitivas e isto adiciona complexidade à 

avaliação neuropsicológica, pois faz-se necessário discriminar a dificuldade oriunda do 

envelhecimento natural do envelhecimento patológico. Como as experiências de vida variam 

muito, os idosos são um grupo bastante heterogêneo. Assim, para realizar a diferenciação do 

envelhecimento normal do envelhecimento patológico, os testes neuropsicológicos devem 
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ser ajustados para variáveis que interferem no desempenho do sujeito, sendo as mais 

utilizadas a idade e os anos de escolaridade.  

A diferenciação entre as síndromes demenciais e o envelhecimento normal é uma 

prioridade em geriatria e gerontologia. Com as investigações em curso sobre o tratamento 

das demências, em especial da demência devido à DA, o seu diagnóstico precoce tornou-se 

ainda mais importante. A avaliação neuropsicológica pode contribuir para o processo 

diagnóstico, pois documenta as alterações nas funções cognitivas e os impactos nas 

atividades de vida diária.  

Um interessante estudo comparou a acurácia diagnóstica do exame neuropsicológico 

comparado à acurácia de exames de neuroimagem (FDG-PET e Ressonância Magnética 

Funcional) e biomarcadores no líquor (beta-amiloide, TAU total, p-TAU), e verificou índices 

significativamente maiores de acurácia da avaliação neuropsicológica comparada aos demais 

exames (Schmand et al., 2011). Desta maneira, a avaliação neuropsicológica é um exame 

importante para auxiliar o diagnóstico de demência e também no diagnóstico diferencial entre 

os diferentes tipos de demência.  

 Os domínios neurocognitivos comumente avaliados no diagnóstico das demências, 

de acordo com o DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014), são: atenção complexa 

(atenção sustentada, atenção dividida, atenção seletiva, velocidade de processamento), 

função executiva (planejamento, tomada de decisão, memória operacional (MO), resposta a 

feedback / correção de erros, substituir hábitos / inibição, flexibilidade mental), 

aprendizagem e memória (memória imediata, memória recente [incluindo recordação livre, 

recordação por pistas e memória de reconhecimento], memória de muito longo prazo 

[semântica, autobiográfica], aprendizagem implícita), linguagem (linguagem expressiva 

[inclui nomeação, encontrar palavras, fluência, gramática e sintaxe] e linguagem receptiva), 

perceptomotor (inclui habilidades abrangidas por termos como percepção visual, 

visuoconstrutiva, perceptomotora, práxis e gnosia) e cognição social (reconhecimento de 

emoções e teoria da mente).  

A presente pesquisa trata especificamente de testes de memória de curto prazo / 

operacional. Para podermos compreender este subtipo de memória, utilizaremos os conceitos 

propostos por Alan Baddeley. A seguir, nos aprofundaremos nos conceitos de Baddeley sobre 



   

 7 

 

MO, para então chegarmos à discussão dos paradigmas de memória integrativa investigados 

no presente estudo. 

 

3.2 Baddeley, memória operacional e memória de longo prazo 

 Baddeley e Hitch propuseram um modelo de MO em 1974 (Baddeley and Hitch, 

1974), que posteriormente foi revisado (Baddeley, 2007, 2000, 1996, 1986, 2012). Até a 

proposta de Baddeley e Hitch, o modelo dominante para descrever a memória era de Atkinson 

e Shiffrin (1968). Neste modelo, a memória era dividida em memória sensorial, memória de 

curto prazo e memória de longo prazo (Atkinson and Shiffrin, 1968). A memória sensorial 

manteria informações muito brevemente, enquanto que a memória de curto prazo manteria 

por um período um pouco maior (15-30 segundos) e a de longo prazo teria uma armazenagem 

praticamente permanente (embora poderia sofrer modificações com o tempo). A proposta de 

Atkinson e Shiffrin (1968) pode ser observada na Figura 1 abaixo: 

 

Figura 1. Modelo de memória de Atkinson e Shiffrin (1968) 

 

 As informações da memória sensorial seriam copiadas (termo utilizado pelos autores 

para descrever como passavam de um tipo de armazenamento para outro) para a memória de 

curto prazo, porém já com algumas perdas. Na memória de curto prazo, por sua vez, haveria 
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outra perda de informações. As informações da memória de curto prazo seriam copiadas para 

a memória de longo prazo, assim como informações da memória de longo prazo seriam 

copiadas para a de curto prazo, quando fosse conveniente. Desta maneira, há um 

processamento seriado das informações, da memória sensorial à memória de longo prazo. 

Neste modelo, ainda, a memória de longo prazo seria composta por diferentes tipos de 

informações, verbais, visuais, temporais, etc., cada uma armazenada de maneira específica 

no cérebro (Atkinson and Shiffrin, 1968).  

Este modelo começou a apresentar alguns problemas diante de evidências de estudos 

neuropsicológicos. De acordo com Baddeley (2012), três problemas ocorreriam com este 

modelo: 1) O modelo assumia que apenas manter as informações na memória de curto prazo 

faria com que estas informações passassem para a de longo prazo; 2) A suposição de que a 

memória de curto prazo é essencial para acessar a memória de longo prazo; 3) Assumia-se 

que a MO era essencial para um adequado funcionamento cognitivo, sendo assim, os 

pacientes que eles avaliaram com muita dificuldade na MO deveriam apresentar graves 

prejuízos cognitivos e funcionais, o que às vezes não ocorria (Baddeley, 2012). 

Diante das evidências clínicas acumuladas e de pesquisas realizadas pelos próprios 

autores, eles propuseram seu primeiro modelo de MO em um capítulo de livro (Baddeley and 

Hitch, 1974), ilustrado a seguir na Figura 2. 

 

Figura 2. Modelo de memória operacional de Baddeley e Hitch (1974) 

 

Neste modelo, foi proposta uma divisão da MO em três componentes essenciais: um 

armazenamento temporário para conteúdos verbais, chamado alça fonológica (“phonological 

loop”) e outro para conteúdos visuoespaciais, chamado esboço visuoespacial (“visuo-spatial 

sketch pad”), além de um modulador da atenção chamado executivo central. Foi necessário 
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adicionar ao modelo de MO o conceito do executivo central, após evidências sugerirem que 

o controle atencional era fundamental e participante da MO.  

 Em 1988, Baddeley et al. publicaram um artigo relatando o atendimento de uma 

paciente (PV) que tinha um déficit puro de MO, pois ela só conseguia repetir dois dígitos e 

tinha um desempenho dentro do esperado em testes de raciocínio. Neste artigo, os autores 

relataram que foram realizadas algumas tarefas cognitivas com a paciente PV. Observou-se 

que a paciente conseguia repetir sequências de palavras, caso fosse utilizada sua língua 

materna, enquanto mostrava muita dificuldade para repetir palavras em uma língua que ela 

desconhecia (russo) (Baddeley et al., 1988). Isto mostrou aos autores que a MO (aqui, no 

caso, a alça fonológica) está ligada ao aprendizado da linguagem, porém tem menor 

importância quando mantém informações provenientes da memória de longo prazo. Isto 

mostrou que existe uma troca de informações entre a MO e a memória de longo prazo. Esta 

paciente, assim como outras evidências de outras pesquisas, fez com que os autores 

propusessem uma revisão no modelo inicial. O novo modelo pode ser visualizado na Figura 

3.  

 

 

Figura 3. Modelo de memória operacional (Baddeley, 1996; Baddeley, 2012) 
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Este novo modelo prevê uma troca de informações entre o componente visuoespacial 

e o verbal da MO (sistemas fluidos – “fluid systems”) com a memória de longo prazo, aqui 

representadas pelos sistemas cristalizados (“crystallised systems”). Estes últimos têm relação 

com conteúdos aprendidos anteriormente.  

 O termo visuoespacial implica que as informações deste componente da MO podem 

ser visuais, espaciais ou ambas. Esta subdivisão do componente visuoespacial da MO foi 

demonstrada em algumas pesquisas (Klauer and Zhao, 2004; Logie, 1986; Smith and Jonides, 

1997). Este fracionamento do componente visuoespacial pode ser ainda maior, com 

subdivisões em cada um dos componentes, entretanto, ainda não estaria claro se estes 

componentes participariam de um mesmo sistema ou não (Baddeley, 2012). Ou seja, não 

estaria claro se todos estes componentes participariam do mesmo sistema do esboço 

visuoespacial. O caso H. M., que será melhor descrito posteriormente, em conjunto com 

outros casos clínicos, ajudou a compreender melhor este fenômeno.  

Milner (1971) demonstrou que pacientes que tiveram remoções do lobo temporal 

medial (LTM) esquerdo e pacientes que tiveram porções do LTM direito removido 

apresentavam diferentes déficits em testes de MO, como o teste de Dígitos (verbal) e o teste 

de Corsi (visuoespacial) (Corsi, 1972; Milner, 1971). Outras pesquisas mostraram, por 

exemplo, que existe uma diferenciação entre componentes visuais, ou como analisamos uma 

imagem visual: é possível diferenciar nossa habilidade de visualizar e reconhecer objetos e 

para processar componentes espaciais, como a localização dos objetos (Courtney et al., 1996; 

Logie and Marchetti, 1991; McCarthy et al., 1996). 

É importante salientar que após evidências em pesquisas, haveria a necessidade de 

outro componente que, além do que controla o foco da atenção (executivo central), fosse 

capaz de armazenar informações (Baddeley, 2012). Foi então que Baddeley propôs um 

terceiro modelo (Baddeley, 2000) de MO. 



   

 11 

 

 

Figura 4. Terceiro modelo de memória operacional proposto por Baddeley (2000) 

  

  Neste terceiro modelo, Baddeley adicionou o componente do retentor episódico 

(“episodic buffer”), que seria responsável por armazenar estes episódios integrados ou 

agregamentos (“chunks”) em códigos multidimensionais, e auxiliar a ligação entre a MO e a 

memória de longo prazo (Baddeley, 2000). Atuando de modo multidimensional, o retentor 

episódico possibilitaria que os diferentes subsistemas interajam, mesmo sendo baseados em 

códigos distintos, tendo como função principal armazenar integrações de diferentes fontes de 

informação para formar unidades com significado (Baddeley et al., 2011a).  

 Em um resumo, para documentar sua compreensão sobre o fenômeno da MO e sua 

relação com a memória de longo prazo, Baddeley (2012) criou o seguinte esquema, que pode 

ser observado na Figura 5: 
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Figura 5. Modelo geral de memória operacional (Baddeley, 2012) 

 

 Neste esquema, verifica-se a interação dos diversos subsistemas, como, por exemplo, 

a interação entre percepção e memória semântica dentro do sistema de memória de longo 

prazo. Ou, ainda, a interação dos componentes da MO com a memória de longo prazo, ambas 

fornecendo informações para realizarmos ações.  

 Especificando um pouco melhor sua visão atual do modelo de MO, Baddeley (2012) 

criou o esquema abaixo (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Modelo de memória operacional – visão atual da proposta de Baddeley (2012) 

 

Neste esquema, Baddeley propôs que o armazenamento da integração de cores e 

formas aconteceria no componente esboço visuoespacial da MO. Portanto, compreende a 

memória integrativa como parte do componente visuoespacial da MO. Desta maneira, não 
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haveria, nesta integração, a participação de um componente atencional, como proposto 

anteriormente. A unidade integrada forma-cor seria transmitida ao retentor episódico, e não 

as partes isoladas. Esta integração depois passaria a poder ser utilizada pelo retentor 

episódico, que seria um componente multimodal de integração, para depois haver a 

participação do executivo central (componente atencional).  

Do ponto de vista neuroanatômico, pesquisas com pessoas com lesões cerebrais 

localizadas demonstraram que diferentes regiões do cérebro estão envolvidas no 

funcionamento da MO e da memória de longo prazo (Baddeley and Warrington, 1970; 

Scoville and Milner, 1957; Shallice and Warrington, 1970). Regiões frontais, parietais e 

temporais estão relacionadas à MO e regiões temporais mediais (hipocampos) estão 

relacionadas à memória de longo prazo. Entretanto, estudos envolvendo exames de 

neuroimagem com pessoas saudáveis mostraram que regiões semelhantes do cérebro estão 

envolvidas tanto no processo de MO quanto de memória de longo prazo, com ativação de 

regiões frontais, parietais e temporais (Cabeza et al., 2002; Cabeza and Nyberg, 2000; 

Ruchkin et al., 2003). O papel de diferentes regiões cerebrais envolvidas em cada tipo de 

memória será aprofundado adiante. 

 

3.3 Memória Visual Integrativa de curto prazo (Visual Short-Term Memory Binding) 

A memória é uma habilidade complexa que é fundamental na aquisição de novos 

conhecimentos e, portanto, essencial para a adaptação do indivíduo ao meio. É o que mantém 

a nossa vida mental integrada, e sem ela nossa vida seria vazia e sem sentido (Kandel et al., 

2014).  

O termo memória é um termo geral, que engloba diferentes tipos de memória, que 

envolvem diversas regiões cerebrais. A memória pode ser classificada pelo tempo de duração 

do traço: memória de curtíssimo prazo (sensorial), memória de curto prazo (que engloba a 

MO) e de longo prazo (Brickman and Stern, 2009). A memória de curto prazo se refere à 

limitada quantidade de informação que é mantida na mente quando estímulos são 

apresentados. Quando é necessário realizar operações com estas informações, utilizando 

maiores recursos atencionais e executivos, passa a ser denominada MO (Baddeley, 2003; 

Jeneson and Squire, 2012; Squire and Wixted, 2011). A distinção entre memória de curto 

prazo e operacional também é apoiada por estudos de neuroimagem, comparando a ativação 
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de regiões cerebrais entre o teste Dígitos Ordem Direta (memória de curto prazo) e Ordem 

Onversa (MO), mostrando que existem regiões de ativação em comum, mas possivelmente 

regiões específicas para diferentes sub sistemas de memória (Gerton et al., 2004; Sun et al., 

2005). 

A memória de longo prazo é dividida em dois principais subsistemas: memória 

explícita e memória implícita. A memória explícita se refere à memorização de conteúdos e 

informações adquiridas de forma consciente pelo indivíduo, sobre os quais é possível 

recordar-se e realizar um relato. A memória explícita pode ser subdividida, por sua vez, em 

outros tipos de memória, como semântica, episódica, prospectiva e autobiográfica 

(Gazzaniga, 2009; Schacter et al., 1993; Strauss et al., 2006). A memória não-declarativa, ou 

implícita, é um sistema de memória que permite o aprendizado sem a participação da 

consciência do indivíduo (Brickman and Stern, 2009). Esta, por sua vez, se subdivide em 

memória de procedimento, pré-ativação (priming) e condicionamento. 

A memória integrativa (do inglês: memory binding), se refere ao processo de integrar 

múltiplas características que compõem os estímulos complexos de nossas experiências (Della 

Sala et al., 2012). Esta forma de integração se refere a um processo que estabelece uma 

relação, ou associação, entre diferentes estímulos, como relacionar uma face a um nome, ou 

ao processo de integrar diferentes características em um único objeto (como integrar a cor e 

a forma de um objeto) (Isella et al., 2015; Mayes et al., 2007; Moses and Ryan, 2006). O 

primeiro processo denomina-se memória integrativa relacional e o segundo memória 

integrativa conjuntiva (termos do inglês: relational and conjunctive binding). O processo de 

integração de diferentes informações ocorre em paralelo no cérebro e posteriormente estas 

informações são percebidas como experiências unitárias (Wheeler and Treisman, 2002).  

Tanto a memória relacional quanto a conjuntiva podem operar na memória de curto-

prazo (Piekema et al., 2010) e de longo-prazo (Moses and Ryan, 2006) e podem se referir a 

processos baseados em diferentes modalidades sensoriais (Baddeley, 2012; Luck and Vogel, 

1997). Grande parte das atividades mentais envolve relações e associações entre 

componentes complexos que variam da percepção dos objetos para proposições abstratas, e 

os mecanismos que subsidiam (ou possibilitam) essas associações e integrações são 

essenciais para um funcionamento mental eficiente (Wheeler and Treisman, 2002). 
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3.4 A memória integrativa conjuntiva: histórico e desenvolvimento   

 Luck e Vogel (1997) estão entre os primeiros a testar a MO visual integrativa 

conjuntiva. Nesta pesquisa, os autores demonstraram que conseguimos manter 

aproximadamente três ou quatro itens na MO visual. Quando lidamos com estímulos em que 

houve uma conjunção (integração de características, como cor e forma), o limite de 

informações continua sendo 4 itens, mas podendo chegar a 16 características isoladas, com 

a integração de 4 informações por item, já que diferentes características seriam integradas 

num único estímulo (Luck and Vogel, 1997). Estes achados foram replicados posteriormente 

(Vogel et al., 2001). De maneira geral, os estudos sobre a capacidade da MO visual parecem 

concordar que a capacidade de reter informações é limitada.(Cowan, 2010, 2001; Fukuda et 

al., 2010; Luck and Vogel, 1997). 

A ideia de que a MO visual poderia manter diferentes unidades de informação 

integradas como um único objeto tem relação com o que foi proposto em um artigo seminal 

escrito por Miller (1956) em relação às informações verbais. Neste artigo, o autor propõe que 

os indivíduos seriam capazes de memorizar aproximadamente 7 informações (com desvio 

padrão de 2) na MO verbal, e que seria possível memorizar mais informações individuais 

quando elas eram apresentadas em grupo (“chunk”) (Miller, 1956), algo que foi replicado e 

bem demonstrado posteriormente (Dirlam, 1972; Johnson, 1970; Simon, 1974). Um 

agrupamento, ou chunk, diz respeito ao registro de material novo, em unidades maiores e 

mais significativas, com o armazenamento dessas unidades na MO (Nolen-Hoeksema et al., 

2012). Por exemplo: se precisássemos recordar das seguintes sílabas: NHA – MI – SA – CA, 

seria necessário memorizar 4 unidades de informação; entretanto, se reorganizássemos as 

sílabas na seguinte ordem: MINHA CASA, as 4 informações poderiam ser armazenadas 

como apenas 2 informações (duas palavras).  

Por meio de um método de dupla tarefa, Luck e Vogel (1997) demonstraram, também, 

que realizar uma tarefa que exige MO verbal não interferia na capacidade de reter 

informações visuais. A ideia que fundamenta este método é que se solicitarmos a um 

indivíduo que ele realize uma tarefa que demande determinada habilidade, caso solicitemos 

que este realize, ao mesmo tempo, uma outra tarefa que exija a mesma habilidade (portanto 

a mesma região cerebral), o desempenho do paciente será prejudicado. Entretanto, caso 

solicitemos que o indivíduo realize, ao mesmo tempo, uma tarefa que exija uma outra 
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habilidade, seu desempenho original não sofrerá grande impacto, caso as tarefas não sejam 

muito complexas. Assim, seria possível demonstrar quais tarefas estão recrutando sistemas 

cerebrais semelhantes, e quais teriam mecanismos diferentes.  

Baseando-se nestas pesquisas sobre dupla tarefa, tornou-se possível procurar 

responder a algumas questões importantes, como: será que, com o passar do tempo, a 

memória de uma integração se degradaria às suas partes? Ou seja, seria necessário manter a 

atenção na informação integrada e, caso desviássemos nossa atenção, esta integração se 

perderia, sobrando apenas as partes que a constituíram? E especialmente a pergunta: a 

manutenção de informações integradas necessita de um esforço atencional adicional?  

Ao longo da história, alguns autores chegaram a afirmar que o sistema visual é 

amnéstico, ou seja, que quando a atenção é dirigida de um objeto a outro, haveria perda das 

informações imediatamente, como um sistema que vive num “eterno presente” (Horowitz 

and Wolfe, 1998; Ruz et al., 2005). Neste sentido, o sistema visual teria um funcionamento 

diferente do verbal, visto que este último conseguiria manter as informações na memória de 

curto prazo. Segundo estes autores, o sistema visual não precisaria gerar traços de memória, 

pois os objetos continuariam à vista e as informações visuais receberiam o apoio de outros 

sistemas, como da memória verbal. Ainda, outras pesquisas referiram que a integração de 

diferentes informações visuais, sem a atenção necessária, se perderia, remanescendo na 

memória as partes que constituíam esta integração (Rensink, 2001, 2000). Estas afirmações 

contrastam com a pesquisa de Luck e Vogel (1997). Estes últimos autores referiram que 

haveria um arquivo paralelo na MO para diferentes informações (por exemplo, um para cor 

outro para forma), cada um com um limite de 3 ou 4 informações. Ou seja, seria possível 

recordar 4 cores e 4 formas, entretanto, não seria possível recordar 8 cores.  

Wheeler e Treisman (2002) realizaram uma série de experimentos que procuraram 

responder a estas questões. Replicaram, com pequenas modificações, estudos como o de 

Luck e Vogel e verificaram que as mesmas características (como por exemplo a cor) 

competem na MO, enquanto que características diferentes (cor e forma) podiam ser 

memorizadas em paralelo (Wheeler e Treisman, 2002, Experimento 1 e 2). Por exemplo, 

recordar-se de diversas cores era mais difícil do que recordar-se da mesma quantidade de 

itens, porém, divididos em cores e formas. As mesmas características competem, ou utilizam 

a mesma via cerebral. No Experimento 3 (Wheeler e Treisman, 2002), os autores testaram a 
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integração entre cores, apresentadas como quadrados coloridos, e a sua localização na tela. 

Este paradigma pode ser conferido na Figura 7 abaixo. 

 

 

Figura 7. Experimento 3A de Wheeler e Treisman (2002). 

  

Eles demonstraram, com uma tarefa de reconhecimento visual, que a manutenção de 

cores na MO apenas era pior do que a manutenção da localização (diferença estatisticamente 

significativa entre 97% de respostas corretas para localização e 90% para cores), e a 

manutenção da integração da cor com sua localização mostrava desempenho ainda pior que 

os dois anteriores (79% de acurácia). Isto ocorreu com 3 itens por tela.  

Quando os pesquisadores aumentaram para 6 itens por tela, o desempenho da 

localização se manteve praticamente estável, enquanto que houve uma piora significativa na 

memorização para cores. Isto pode significar que diferentes capacidades de armazenamento 

são reservadas para diferentes tipos de informação, e a capacidade para mantermos a 

localização dos objetos na MO teria uma capacidade de manter mais itens do que a 

capacidade para cores. Ainda, pode-se entender que os indivíduos eram capazes de ter uma 

ideia da imagem geral (criavam um padrão único), não necessitando armazenar a localização 

de cada item na tela individualmente. Além disso, os dados obtidos no desempenho para 

recordar informações isoladas e para manter a integração sugeriram que manter a integração 

na MO exigiria maior aplicação de recursos adicionais do que manter informações isoladas.  

No experimento 4 (Wheeler e Treisman, 2002), os autores realizaram a tarefa de 

integração com cores e formas. Os resultados foram semelhantes ao demonstrado no 

experimento 3, porém com uma diferença: indicaram que ao apresentar cores e formas juntos 
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(não integrados, mas na mesma tela), eles competiam de alguma forma, prejudicando o 

desempenho para identificar mudanças tanto das cores quanto das formas. Esta diferença 

pode ter uma explicação anatômica, já que existem diferentes vias no cérebro para lidar com 

informações espaciais e outra para lidar com reconhecimento de cores e formas (Smith et al., 

1995; Tanaka, 1993). Portanto, não haveria uma competição entre localização e cor, ou entre 

localização e forma, mas haveria alguma sobreposição quando era necessário integrar cor e 

forma. Os experimentos de Wheeler e Treisman (2002) mostraram que há um custo quando 

a tarefa requer a integração de diferentes informações. Neste sentido, cada informação seria 

armazenada em sua própria via e quando são integradas haveria necessidade de maiores 

recursos atencionais.  

Alguns anos depois, Baddeley et al. (2011) forneceram mais evidências sobre a 

questão atencional e sua relação com a memória integrativa. Os autores realizaram 

experimentos utilizando o paradigma da dupla tarefa, em que requisitavam aos participantes 

que realizassem uma tarefa que exigia atenção enquanto deviam se recordar de integrações 

de cores e formas. Eles verificaram que o processo de memorização da integração cor-forma 

não era mais impactado pela tarefa secundária do que o processo de memorização dos 

componentes isolados (Baddeley et al., 2011a). Estes resultados também foram encontrados 

em outros estudos (Allen et al., 2006; Morey and Bieler, 2013) e sugeriram em conjunto que 

não haveria aplicação de maiores recursos atencionais para memorizar a integração do que 

para memorizar componentes separados.  

Procurando propor uma resolução para estes achados contraditórios sobre o papel da 

atenção na manutenção da memória integrativa, Allen et al. (2012) referiram que estas 

discrepâncias poderiam ocorrer especialmente devido a diferenças na metodologia utilizada 

para avaliação da memória integrativa. Por exemplo, as discrepâncias nos resultados teriam 

relação ao tempo de exposição aos estímulos, etapas da memorização em que foram 

realizadas as duplas-tarefas, a quantidade de estímulos apresentados, entre outros fatores 

(Allen et al., 2012). Estes autores realizaram dois experimentos, com os seguintes estímulos: 
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Figura 8. Paradigma utilizado por Allen et al. (2012). 

 

Na parte a) está descrito paradigma utilizado; a parte b) apresenta como se dão os 

estímulos isolados, o primeiro como são apresentadas as cores e em segundo as formas; a 

parte c) mostra todas as formas utilizadas nos experimentos. Nestes experimentos, após o 

aparecimento da primeira tela com um número gerado aleatoriamente entre 20 e 99, os 

participantes deveriam ou contar em ordem inversa números (de 3 em 3) ou repetir um 

número ao longo de toda a prova. Os resultados destes experimentos demonstraram que 

realizar uma tarefa que requer atenção não impacta em maior grau a integração do que os 

itens desta integração de maneira isolada (Allen et al., 2012), e possivelmente solucionando 

esta questão que permaneceu em debate na literatura por diversos anos. 

 

3.5 Memória integrativa, envelhecimento e educação 

 Brockmole et al. (2008) realizaram um estudo sobre o impacto do envelhecimento na 

habilidade de manter informações na memória de curto prazo. Neste estudo, fizeram três 

experimentos, comparando jovens adultos e idosos, utilizando diferentes paradigmas, que 

podem ser conferidos na Figura 9. 
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Experimento 1 

 

Experimento 2 

 

Experimento 3 

 

Figura 9. Experimentos do estudo de Brockmole et al., 2008. 

 

Nos dois primeiros estudos o paciente tinha que detectar se houve mudança entre a 

primeira tela (tela para memorização) e a tela seguinte (tela de teste). No primeiro 

experimento haviam três blocos de tarefas. No primeiro, era necessário detectar se um dos 

itens havia mudade de forma; no segundo, se um dos itens havia mudado de cor; no terceiro, 

se houve mudança de forma ou de cor. No segundo experimento, foi utilizado um paradigma 

semelhante ao utilizado em nosso estudo, na tarefa de reconhecimento visual. Também havia 

três situações: uma em que apenas as cores mudavam, outra onde apenas as formas mudavam, 

e a terceira onde o participante deveria se recordar se a combinação / integração de cores e 

formas mudava. O terceiro utilizava um paradigma com duas situações em que o participante 

deveria se recordar espontaneamente (dizer em voz alta) a forma ou a conjunção da forma-

cor de apenas um objeto (o quadrado branco indicava a localização em que o objeto se 
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encontrava na tela anterior). Comparando o grupo dos jovens adultos com os idosos, estes 

últimos apresentaram pior desempenho em todas as tarefas (para cores e formas isoladas ou 

integradas). Para verificar a interação entre as tarefas e a idade eles realizaram modelos de 

ANOVA mistos. Os resultados dos três experimentos indicaram não haver interação 

significativa entre idade e a condição experimental (as tarefas serem integradas ou não 

integradas). Desta maneira, concluíram que o envelhecimento não afetaria de maneira 

específica a integração, mas sim a MO como um todo (Brockmole et al., 2008). Apesar destas 

evidências, este estudo contou com pequenas amostras em cada estudo, entre 6 e 12 

participantes em cada grupo.  

Isella et al. (2015) replicaram o segundo experimento, com uma amostra maior (25 

jovens adultos e 25 idosos), obtendo resultados semelhantes, visto que não houve interação 

entre idade e a condição experimental (integrada ou não-integrada). Outros estudos também 

comprovaram que tarefas de memória integrativa de curto prazo conjuntiva não são 

especificamente impactadas pela idade ou escolaridade, isto é, a integração dos itens não gera 

prejuízos adicionais entre idosos (Brockmole et al., 2008; Brockmole and Logie, 2013; 

Brown and Brockmole, 2010; Hoefeijzers et al., 2017; Isella et al., 2015; Parra et al., 2011, 

2010b, 2009b; Rhodes et al., 2016). A memória integrativa relacional, entretanto, parece ser 

impactada pela idade (Craik et al., 2010; Mitchell et al., 2000b; Old and Naveh-Benjamin, 

2008), embora ainda seja necessário esclarecimento acerca de como isto se dá, já que estudos 

recentes apresentaram resultados discrepantes (van Geldorp et al., 2015), possivelmente 

devido a diferenças  metodológicas  entre as pesquisas.  

Em estudo do nosso grupo (Yassuda et al., submetido) utilizou-se o TMI de RE em 

grupos de 30 jovens adultos e 96 idosos (a partir de 60 anos de idade), divididos em grupos 

de diferentes faixas etárias. Esta tarefa está descrita adianta, na seção de Métodos. Este estudo 

também alcançou resultados semelhantes aos citados anteriormente: quanto maior a idade, 

menor a performance no teste como um todo, tanto para características isoladas quanto para 

as integrações; entretanto, não houve interação entre idade e a condição características 

integradas ou não-integradas. Sendo assim, o envelhecimento não parece afetar 

especificamente a habilidade de manter informações na memória integrativa conjuntiva, mas 

sim a MO de maneira geral. 
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Em relação ao impacto da escolaridade na capacidade de manter informações 

integradas na memória de curto prazo, Parra et al. (2011) realizaram uma análise post-hoc 

entre dois grupos com grande diferença de escolaridade, e os grupos não mostraram diferença 

significativa no desempenho. Entretanto, nesta pesquisa, eles utilizaram um paradigma no 

qual os participantes deveriam integrar duas características iguais, realizando a integração 

cor-cor. No estudo de nosso grupo citado anteriormente (Yassuda et al., submetido), utilizou-

se a tarefa de RE para comparar idosos com cinco diferentes faixas de escolaridade (sem 

educação formal até 12 anos ou mais de escolaridade). Neste estudo não foi encontrada 

interação entre escolaridade e a capacidade de integração. Os idosos menos escolarizados 

obtiveram pior desempenho de maneira geral; entretanto, não houve uma piora mais 

importante da integração quando comparada à capacidade de recordação dos objetos 

isolados. Desta maneira, as evidências até o momento apontam para o fato que a capacidade 

de manter integrações conjuntivas na MO não sofre impacto da educação, tampouco da idade. 

 

3.6 Memória operacional e o cérebro 

Ao longo da história da neurologia e da neuropsicologia foram registradas diversas 

pesquisas sobre a relação do hipocampo com a memória episódica. Um dos primeiros relatos, 

e o mais famoso deles, trata-se do caso H. M. (Scoville and Milner, 1957). Neste artigo, os 

autores relataram o caso de um paciente que sofria de frequentes episódios de crises 

epilépticas, que causavam grande incapacidade ao paciente e que não respondiam ao 

tratamento disponível no momento. Foi realizada, então, uma cirurgia de retirada, bilateral, 

de regiões do lobo temporal medial (formação hipocampal, giro parahipocampal, córtex 

entorrinal e grande parte da amígdala). O paciente passou a apresentar importante amnésia 

anterógrada, não conseguindo formar memórias para fatos e informações novas. Este 

prejuízo na memória foi identificado para todos os fatos que ocorreram de 19 meses antes da 

cirurgia para frente. Os autores concluíram que o hipocampo é fundamental para a formação 

da memória episódica (Scoville e Milner, 1957). Desde então, inúmeras pesquisas clínicas 

com pacientes lesionados e baseadas em neuroimagem confirmaram a relação entre o 

hipocampo e regiões adjacentes e a formação de memória episódica (Squire et al., 2004) (ver 

interessante revisão sobre o tema em (Squire and Wixted, 2011)). Como exemplo, pode-se 

citar pesquisas que mostraram a relação do hipocampo com os principais testes 
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neuropsicológicos que avaliam a memória episódica, como o RAVLT (Kilpatrick et al., 1997; 

Moradi et al., 2017), Memória Lógica (Lye et al., 2004), e a recuperação tardia do Teste das 

Figuras Complexas de Rey (Kilpatrick et al., 1997; Piguet et al., 1994). 

 Pesquisas realizadas após o caso H. M. mostraram que regiões adjacentes ao 

hipocampo também participam da formação de traços memória. Um caso bem conhecido foi 

o caso R. B. (Zola-Morgan et al., 1986). Neste artigo os autores relataram um caso de amnésia 

anterógrada em um paciente após um acidente vascular cerebral isquêmico na região CA1 do 

hipocampo. Este paciente mostrou moderados a severos prejuízos na memória episódica, 

entretanto, estes déficits não se mostraram tão severos quanto aos observados no caso H. M. 

Os autores demostraram por meio deste caso que, além do hipocampo, outras regiões, como 

o giro parahipocampal, amígdala e córtex entorrinal também são essenciais para a formação 

e manutenção de novas memórias (Zola-Morgan et al., 1986).  

Houve um importante ganho para a ciência quando se tornou possível estudar regiões 

do cérebro em pessoas vivas, com técnicas não-invasivas, através da neuroimagem. 

Protocolos e modelos quantitativos surgiram para avaliar as regiões da formação hipocampal 

através de ressonância magnética (Gold and Squire, 2005; Press et al., 1989). Pesquisas 

envolvendo neuroimagem demonstraram a importância do córtex entorrinal para o processo 

de formação de memórias (Eustache et al., 2001; Hirni et al., 2016; Di Paola et al., 2007; 

Rosen et al., 2003), assim como o envolvimento do córtex perirrinal (Hirni et al., 2016; Zola-

Morgan et al., 1989), córtex parahipocampal (Kilpatrick, 2003; van Strien et al., 2009; Young 

et al., 1997; Zola-Morgan et al., 1989), giro denteado (Lee and Jung, 2017) e amigdala (Canli 

et al., 2000; Phelps, 2004). Ainda, demonstraram que há diferença entre os hipocampos nos 

hemisférios: o hipocampo esquerdo estaria mais relacionado à memória verbal enquanto que 

o hipocampo direito estaria mais relacionado à memória visual / visuoespacial (Ezzati et al., 

2016; Piekema et al., 2006; Piguet et al., 1994). 

Além da memória episódica, existem evidências de que o hipocampo participa da 

manutenção da informação na memória de curto prazo e operacional, especialmente quando 

a tarefa requer aprendizado complexo ou aprendizado de relações (Finke et al., 2008; 

Hannula et al., 2006; Kan et al., 2007; Olson, 2006). Entretanto, Jeneson et al. (2010; 2011) 

mostraram que quando pacientes com lesão no lobo temporal medial necessitavam colocar 

na memória de curto prazo visual apenas 1 item, e reconhecer depois se este o estímulo na 
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tela seguinte era o mesmo que na tela anterior, eles tinham desempenho igual ao dos pacientes 

sem lesões. Entretanto, quando precisavam guardar um número maior de informações (séries 

com 3, 5 ou 9 itens), possivelmente envolvendo recursos da memória de longo prazo, 

mostravam queda expressiva de desempenho (Jeneson et al., 2011). Pacientes com lesão não 

conseguiam, mesmo com repetições, memorizar a integração de 4 objetos e suas localizações.  

Nesta tarefa, eram apresentadas telas com objetos, e o paciente necessitava memorizar os 

objetos e sua localização para que, na tela seguinte colocasse os objetos na localização 

original (Jeneson et al., 2010). De acordo com estes autores, o hipocampo só seria necessário 

para manter os estímulos na MO quando este sistema está sobrecarregado ou quando o 

estímulo necessita ser recordado por um período de tempo maior, passando a utilizar recursos 

da memória de longo prazo. Seria por isso que pesquisas já demonstraram, há bastante tempo, 

que pacientes podem ter uma MO preservada, enquanto mostram déficits na memória de 

longo prazo, e vice-versa (Baddeley and Warrington, 1970; Baddeley et al., 2011a; Milner, 

1971; Scoville and Milner, 1957; Shallice and Warrington, 1970). 

Outras regiões também foram apontadas como importantes para a MO visuoespacial, 

todas elas localizadas no hemisfério direito: regiões parietais posteriores e região pré-frontal 

dorsolateral (van Asselen et al., 2006), córtex parahipocampal e entorrinal (Maguire et al., 

1998; Milner et al., 1997). Além disso, pesquisas também apontaram para a participação do 

hipocampo, especialmente o direito, na manutenção da MO visuoespacial (KESSELS et al., 

2004; Olson, 2006; Piekema et al., 2006). 

 Diversos estudos procuraram verificar regiões cerebrais envolvidas na memória 

integrativa. É importante destacar que as regiões podem variar dependendo do tipo de 

memória integrativa investigado: relacional ou conjuntiva, de curto ou longo prazo, com 

maior ou menor quantidade de itens. No ANEXO C encontra-se uma breve revisão sobre 

regiões do cérebro envolvidas nas tarefas de memória integrativa relacional, muitas delas 

informando sobre a relação deste tipo de memória com o hipocampo. A revisão sobre as 

regiões cerebrais envolvidas na memória integrativa conjuntiva será realizada adiante no 

texto, na seção 3.8 
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3.7 Memória integrativa conjuntiva vs relacional 

A seguir, procurou-se revisar estudos que compararam tarefas de memória integrativa 

conjuntiva com memória integrativa relacional, especialmente para compreender que estes 

dois tipos de memória são qualitativamente diferentes, inclusive recrutando regiões cerebrais 

diferentes. 

Em um interessante artigo que buscou compreender as diferenças entre integrar 

características intrínsecas (conjuntiva), formando um único objeto, ou características 

extrínsecas (relacional), relacionando informações, Ecker et al. (2013) utilizaram os 

seguintes estímulos que podem ser observados na figura abaixo.  

 

 

Figura 10. Imagens retiradas do estudo de Ecker et al. (2013) utilizando tarefas de memória integrativa 

relacional e conjuntiva. 

 

Na tarefa relacional, os participantes deveriam se recordar somente da forma, somente 

da cor, ou da relação entre a forma e a cor. Percebe-se que eles não formariam um objeto 

único, já que a forma observada não continha a cor. Já na tarefa conjuntiva, observa-se que 

as formas passaram a ser coloridas, podendo ser recordadas como objetos únicos. Os 

resultados demonstraram que na integração conjuntiva, mas não na relacional, a integração 

das informações se dá de maneira obrigatória / automática na MO visual (Ecker et al., 2013). 

Ou seja, mesmo solicitando que os participantes não prestassem atenção na cor, mas apenas 

na forma, eles automaticamente recordavam da cor, e isto só ocorria na memória conjuntiva. 

Esta integração parece ser realizada em processos mais próximos da percepção, portanto, se 

dariam de maneira mais automática, o que já foi descrito em estudo anterior (Troyer and 

Craik, 2000). Os resultados obtidos com os estímulos utilizados por Ecker et al. (2013) 

Relacional (extrínseco) Conjuntivo (intrínseco) 
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mostraram que há uma diferença significativa de desempenho nas duas tarefas (relacional e 

conjuntiva), assim, que estas são processos diferentes na MO.  

Outro estudo demonstrou que diferentes regiões estão envolvidas na memória 

conjuntiva e na relacional, comparando a participação do hipocampo em tarefas de integração 

do objeto com sua lozalização e tarefas de integração do objeto com sua cor (Piekema et al., 

2006). Estes autores demonstraram que havia envolvimento do hipocampo na tarefa de 

integração objeto-localização, mas não quando a tarefa exigia a integração objeto-cor 

(Piekema et al., 2006). Esta questão da participação do hipocampo durante a execução de 

tarefas de memória conjuntiva foi abordada em outros estudos, que chegaram a conclusões 

semelhantes: memória relacional envolveria o hipocampo (Hannula and Ranganath, 2008; 

Mitchell et al., 2000a; Olson et al., 2006), porém a memória conjuntiva não (Baddeley et al., 

2011b; Parra et al., 2015a). A integração de um item com sua localização (memória 

relacional), por exemplo, parece associada ao funcionamento do hipocampo (Cer and 

O’Reily, 2006; Mayes et al., 2007; Moses and Ryan, 2006). Parra et al. (2015) avaliaram um 

paciente que sofreu AVC com lesões em regiões do hipocampo. Nesta pesquisa, os autores 

mostraram que o paciente apresentou uma grande perda na memória integrativa relacional, 

entretanto, não apresentou déficits na memória integrativa conjuntiva. Isto evidenciaria que 

as duas tarefas recrutam áreas diferentes do cérebro, e que a memória conjuntiva não se 

relaciona ao hipocampo, ao menos com a tarefa baseada no reconhecimento visual e que não 

envolva a localização espacial dos objetos. 

Em outro estudo, Parra et al. (2011) criaram uma tarefa de memória integrativa 

utilizando um paradigma em que propunham aos sujeitos que integrassem duas cores 

diferentes como um objeto único (ao invés de integrar a cor e a forma, por exemplo). Ou seja, 

que tentassem se recordar quais cores foram apresentadas em conjunto. Eles verificaram que 

apesar da junção cor-cor e forma-cor na memória visual integrativa de curto prazo parecer 

depender de mecanismos diferentes no cérebro (o primeiro, cor-cor, estaria mais relacionado 

ao modelo de memória integrativa relacional, enquanto que o segundo, forma-cor, estaria 

relacionado a um processo de memória integrativa conjuntiva), ambos foram sensíveis para 

detectar a DA e insensíveis para detectar alterações da memória episódica frequentes em 

idosos saudáveis (Parra et al., 2011). Sendo assim, entende-se que as cores não são unidas 

em uma representação única, estabelecendo, apenas, uma relação entre duas coisas distintas. 
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O cérebro lidaria com estas informações de maneira diferente da que ocorre quando há a 

integração de diferentes dimensões formando um todo, um único elemento perceptual. 

Portanto, a conjunção forma-cor e cor-cor são processados na memória visual de curto prazo 

provavelmente por meio de diferentes mecanismos (Parra et al., 2011). 

Outro estudo comparou diferentes formas de integração (relacional e conjuntiva) e a 

ativação cerebral com ressonância magnética funcional (RMf) mostrando padrões bem 

distintos (Piekema et al., 2010). Neste estudo, nas tarefas de memória integrativa relacional 

(inter-item, ex: uma face relacionada a uma casa), observou-se ativação do lobo temporal 

medial esquerdo, incluindo giro parahipocampal e a amígdala. Ainda, estas tarefas mostraram 

ativação do córtex pré-frontal, córtex parietal superior e região temporal lateral se estendendo 

até o giro angular (Piekema et al., 2010). Quando os indivíduos tinham que recordar um 

objeto e sua localização (intra-item extrínseco), havia uma maior ativação das áreas parietal 

superior, precuneus e frontal; estas regiões estão envolvidas na manutenção da integração 

dos objetos e sua localização, especialmente lobo parietal superior (Corbetta et al., 2002). 

Em tarefas de memória conjuntiva (intra-item intrínseco, por exemplo, memorizar um objeto 

e sua cor), Piekema et al. (2010) não encontraram nenhum padrão específico de ativação. Os 

resultados, de acordo com os autores, podem ser explicados pelo fato da cor e a forma do 

objeto já estarem integrados em estágios anteriores do processamento visual, sendo 

processado como objeto único e, assim, não necessitando de processamento adicional 

(Piekema et al., 2010).  

 

3.8 Memória integrativa conjuntiva e o cérebro 

Existem poucos estudos relacionando tarefas de memória integrativa conjuntiva com 

regiões cerebrais, sendo um campo ainda pouco explorado na literatura. É importante 

destacar que os estudos aqui relacionados sobre memória conjuntiva se referem 

especialmente à tarefa de reconhecimento visual. Não foram encontrados estudos que 

relacionassem regiões cerebrais com a tarefa de recordação espontânea.  

Estudos recentes com eletroencefalograma (EEG) utilizando a tarefa de RV da 

presente pesquisa demonstraram que a tarefa de reconhecimento visual é suportada por uma 

rede frontal-parietal-occipital (Parra et al., 2015a; Pietto et al., 2016; Smith et al., 2016). 

Outro estudo utilizando a mesma tarefa, mas com RMf, mostrou a relação da tarefa de 
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memória integrativa com áreas posteriores do hemisfério esquerdo do cérebro (Parra et al., 

2014). Neste estudo, os autores identificaram algumas áreas com maior ativação durante a 

manutenção de características isoladas (apenas cores ou apenas formas) e das características 

integradas (integração cor-forma). As áreas de maior ativação podem ser observadas na 

Figura 11 abaixo. 

 

Figura 11. Resultados obtidos por Parra et al. (2014) utilizando RMf com participantes que realizaram a tarefa 

de reconhecimento visual. 

 

Nesta pesquisa, Parra et al. (2014) identificaram que a manutenção das integrações 

está localizada essencialmente no hemisfério esquerdo, e inclui as seguintes regiões: giro 

fusiforme, córtex parietal superior e inferior, e córtex pré-motor dorsal. Os autores 

argumentam que há uma sobreposição da área do giro fusiforme, que mostrou maior ativação 

tanto na manutenção de características isoladas quanto de características integradas. Esta área 

estaria mais relacionada à identificação dos itens e de cada característica. A região 

responsável pela manutenção da integração, onde cada característica isolada seria unificada 

e mantida como objeto único, dependeria do córtex parietal (Parra et al., 2014). Em nenhum 

momento estes autores identificaram ativação significativa do hipocampo para a realização 

destas tarefas. 

A importância do córtex parietal para a manutenção na memória visual de curto prazo 

já foi demonstrada em pesquisas anteriores (Shafritz et al., 2002; Todd and Marois, 2005, 

2004), assim como na memória integrativa conjuntiva (Song and Jiang, 2006; Xu, 2007). É 
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importante ressaltar que no estudo de Shafritz et al. (2002) os autores referiram que esta rede 

de atenção visual do córtex parietal está envolvida na tarefa de integração somente quando a 

informação espacial está envolvida. Porém, em outros estudos, regiões semelhantes 

estiveram envolvidas mesmo quando a informação espacial era irrelevante (Parra et al., 2014; 

Pietto et al., 2016; Smith et al., 2016).  

Smith et al. (2015), utilizando EEG, demonstraram que havia uma diferença 

significativa no padrão de ativação cerebral entre a tarefa de memória integrativa somente 

com formas e a tarefa com cores, quando os estímulos eram apresentados no lado direito da 

tela, e não encontraram diferença quando os estímulos eram apresentados no lado esquerdo 

da tela (Smith et al., 2015). Isto sugere que há alguma especialização hemisférica para a 

realização desta tarefa de memória integrativa, possivelmente havendo maior ativação do 

hemisfério esquerdo sensibilidade da tarefa (contralateral aos estímulos apresentados no lado 

direito da tela). Esta afirmação coincide com outras pesquisas, citadas acima, que utilizaram 

tarefas visuoespaciais, indicando que o processo de integração de características ocorre 

especialmente no hemisfério esquerdo (Parra et al., 2014). 

Além disso, os testes que utilizam o paradigma de reconhecimento (e não de 

recordação espontânea) ou detecção de mudanças poderiam ter rotas cerebrais semelhantes à 

memória de familiaridade, se diferenciando do processo de recordação espontânea de 

conteúdos. A diferença reside no fato que estudos de neuroimagem comparando a ativação 

de regiões cerebrais na memória de recordação e familiaridade apontam que o primeiro 

processo está mais relacionado ao hipocampo, enquanto que o segundo se relaciona mais ao 

córtex entorrinal ou perirrinal (Haskins et al., 2008; Ranganath et al., 2004; Skinner and 

Fernandes, 2007). Isto explicaria o motivo pela qual pacientes amnésticos muitas vezes 

demonstram uma sensação de familiaridade quando encontram pessoas ou objetos 

conhecidos, entretanto, falhariam em recordar contextos específicos ou as informações em si 

(Baddeley et al., 2001; Düzel and Vargha-Khadem, 2001; Mayes et al., 2002). Explicaria,  

ainda, o motivo do envelhecimento impactar significativamente na habilidade de realizar 

integrações relacionais, visto que o hipocampo perde volume (atrofia) significativamente 

com o processo de envelhecimento (Yang et al., 2013). 

Paradigmas de detecção da DA em estágios pré-sintomáticos têm sido cada vez mais 

estudados. Existem evidências de que os processos biológicos da patologia não se iniciam no 
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hipocampo, mas sim em regiões sub-hipocampais nos casos típicos da DA (Didic et al., 

2011). Estudos sobre os diferentes estágios da DA, em relaçao à fosforilação da proteína 

TAU, formando emaranhados neurofibrilares, mostram que antes de se iniciarem os sintomas 

cognitivos, como a perda de memória episódica, existem os estágios trans-entorrinal e 

entorrinal, para somente depois acometer o hipocampo (Braak and Braak, 1997; Delacourte 

et al., 1999). Neste sentido, um estudo (Juottonen et al., 1998) comparou 30 pacientes com 

DA em estágio inicial e 32 controles em relação ao volume das regiões do córtex entorrinal, 

perirrinal e polo temporal. Nesta comparação, os autores encontraram que a região mais 

acometida foi o córtex entorrinal, com 40% de perda de volume nos pacientes com DA em 

relação aos controles, e esta região era a que melhor discriminava os dois grupos (92% de 

acurácia) (Juottonen et al., 1998). Outro estudo mais recente também demonstrou perda de 

volume / atrofia do córtex perirrinal medial e córtex entorrinal que pode anteceder em até 12 

anos o diagnóstico de DA (Hirni et al., 2016). Recentes avanços em neuroimagem, que 

possibilitam a visualização dos emaranhados neurofibrilares (PET-TAU) em regiões 

cerebrais, mostram que a localização dos emaranhados se correlaciona a achados em testes 

cognitivos e nos sintomas clínicos (Ossenkoppele et al., 2016; Villemagne et al., 2015). Desta 

maneira, testes cognitivos que avaliam funções associadas a estas regiões parecem ser mais 

sensíveis para a avaliação da DA pré-clínica do que testes que avaliem especificamente o 

hipocampo. Além disso, estes testes, idealmente, devem ser simples, baratos e não devem 

sofrer impacto importante da idade nem da escolaridade. Neste sentido, testes de memória de 

curto prazo que avaliam memória integrativa conjuntiva parecem apresentar bons resultados 

(Logie et al., 2015). 

 Estes resultados têm importantes implicações para a compreensão dos processos 

cognitivos e neuronais que subjazem à memória integrativa e também para a avaliação 

cognitiva durante o processo de diagnóstico das demências, especialmente a demência devido 

à DA. São significativos na medida em que déficits na memória integrativa podem ser 

concebidos como marcadores específicos da DA que podem antecipar a identificação da 

doença.  
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3.9 Testes de memória integrativa conjuntiva visual de curto-prazo e sua importância 

para o estudo das demências 

 Estudos sobre testes de memória integrativa de curto prazo têm mostrado resultados 

interessantes para o estudo das demências, especialmente para o estudo da DA. Reuniremos 

a seguir literatura que trata das aplicações dos testes de memória integrativa conjuntiva, 

especialmente a de curto-prazo.   

Parra et al.  (2010; 2011) demonstraram que o paradigma de avaliação da memória 

de curto prazo integrativa em diferentes modalidades é capaz de discriminar controles de 

pacientes com DA (Parra et al., 2011, 2010b, 2009a, 2009c; Della Sala et al., 2016). Ainda, 

o teste de memória integrativa foi o único teste cognitivo que conseguiu identificar portadores 

assintomáticos da Presenilina -1 mutação E280A, pessoas que desenvolverão DA pré-senil 

(DA familiar), 10 anos antes do início da doença (Parra et al., 2010a). Ainda, Koppara et al. 

(2015) mostraram que o teste de memória integrativa conjuntiva foi capaz de diferenciar 

controles de pessoas com declínio cognitivo subjetivo (Koppara et al., 2015). Em 2012, Della 

Sala et al. documentaram que este paradigma é específico para a detecção da DA, visto que 

ao compararem portadores de DA com portadores de outras demências (DFTvc, DV, 

demências com corpos de Lewy, demência de Parkinson), os pacientes com DA mostraram 

desempenho significativamente inferior ao desempenho dos pacientes com outras demências 

na tarefa integrada; entretanto, demonstraram desempenho semelhante na tarefa com 

características não-integradas (Della Sala et al., 2012). Ainda, estes testes foram capazes de 

discriminar pacientes com DA de outras alterações neuropsiquiátricas, como a depressão 

crônica (Parra et al., 2010b). Pacientes com DA apresentaram, nestas pesquisas, desempenho 

significativamente pior quando deveriam recuperar informações integradas (bound) do que 

quando deviam lembrar características isoladas ou desconectadas (unbound). Estes 

paradigmas, objeto da presente investigação, serão detalhados em Métodos. 

 

3.10 Critérios diagnósticos de demências 

Os critérios diagnósticos das demências, ou transtornos neurocognitivos maiores, de 

acordo com o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5) (American 

Psychiatric Association, 2014), incluem evidências de declínio cognitivo importante quando 

comparado a nível anterior de desempenho, em um ou mais domínios cognitivos. Os 
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domínios incluem atenção, funções executivas, memória, linguagem, habilidades 

visuoespaciais e cognição social. Estas evidências de declínio devem ser complementadas 

pela preocupação do indivíduo, do familiar / acompanhante com conhecimento sobre o 

paciente ou do próprio clínico e também pelo prejuízo substancial no desempenho cognitivo, 

de preferência documentado por testagem neuropsicológica padronizada (American 

Psychiatric Association, 2014). Os déficits cognitivos devem intervir nas atividades de vida 

diária e na independência do sujeito, não ser explicados por outro transtorno mental e não 

ocorrer apenas no contexto de delirium. Os déficits frequentemente são irreversíveis e 

progressivos, e acometem o sistema nervoso central. Existem diferentes formas de demência, 

e no presente estudo foram avaliados pacientes com DA e DFTvc. Os critérios diagnósticos 

para estas demências estão descritos abaixo. 

 

3.11 Demência da Doença de Alzheimer 

A DA é uma doença neurodegenerativa e é a principal causa de demência entre idosos, 

sendo responsável por mais de 50% dos casos (Apostolova, 2016; Herrera et al., 2002; Qiu 

et al., 2007). A prevalência e incidência de DA aumentam com a idade e o número de casos 

duplicam a cada cinco anos a partir dos 65 anos (Herrera et al., 2002; Qiu et al., 2007). O 

declínio cognitivo está associado com deposição de proteína -amilóide e fosforilação da 

proteína TAU no cérebro e estes processos se iniciam anos antes dos sintomas cognitivos 

(Apostolova, 2016; McKhann et al., 2011). 

Para o diagnóstico de demência usualmente são utilizados os critérios do DSM-5, e 

do NIA-AA e são utilizados de modo a qualificar se o diagnóstico de DA é possível, provável 

ou definitivo (Frota et al., 2011; McKhann et al., 2011). O quadro clínico usual se caracteriza 

inicialmente pelo desenvolvimento progressivo de déficits de memória episódica 

(dificuldade em registrar fatos recentes), e depois ocorrem déficits em outras habilidades 

cognitivas e no comportamento, como funções visuoespaciais, linguagem, funções 

executivas e sintomas neuropsiquiátricos. No caso da apresentação amnéstica, o paciente 

deve apresentar a memória comprometida e comprometimento em mais uma função, como 

linguagem, habilidade visuoespacial, funções executivas ou comportamento. Na 

apresentação não-amnéstica, o paciente não apresenta déficits em memória episódica, mas 

sim em outras funções cognitivas (Frota et al., 2011; McKhann et al., 2011). Os principais 
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critérios da demência da doença de Alzheimer provável podem ser visualizados nos itens a 

seguir. 

Preenche critérios para demência e tem adicionalmente as seguintes características: 

1.1. Início insidioso (meses ou anos). 

1.2. História clara ou observação de piora cognitiva. 

1.3. Déficits cognitivos iniciais e mais proeminentes em uma das seguintes categorias: 

• Apresentação amnéstica. 

• Apresentação não-amnéstica (deve haver outro domínio afetado). 

– Linguagem. 

– Visual-espacial (agnosia para objetos ou faces, simultaneoagnosia, alexia, desorientação 

visuoespacial, dificuldade em visuoconstrução). 

– Funções executivas (alteração do raciocínio, julgamento, solução de problemas, 

planejamento, controle inibitório). 

1.4. Tomografia ou, preferencialmente, ressonância magnética do crânio deve ser realizada 

para excluir outras possibilidades diagnósticas ou co-morbidades, principalmente a doença 

vascular cerebral. 

1.5. O diagnóstico de demência da DA provável não deve ser aplicado quando houver: 

• Evidência de doença cerebrovascular importante definida por historia de AVC 

temporalmente relacionada ao início ou piora do comprometimento cognitivo; ou presença 

de infartos múltiplos ou extensos; ou lesões acentuadas na substância branca evidenciadas 

por exames de neuroimagem; ou 

• Características centrais de demência com corpos de Lewy (alucinações visuais, 

parkinsonismo e flutuação cognitiva); ou 

• Características proeminentes da variante comportamental da demência frontotemporal 

(hiperoralidade, hipersexualidade, perseveração); ou 

• Características proeminentes de afasia progressiva primária manifestando-se como a 

variante semântica (também chamada demência semântica, com discurso fluente, anomia e 

dificuldades de memória semântica) ou como a variante não-fluente, com agramatismo 

importante; ou 

• Evidência de outra doença concomitante e ativa, neurológica ou não-neurológica, ou de uso 

de medicação que pode ter efeito substancial sobre a cognição. 
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3.12 Degeneração Lobar Frontotemporal e variante comportamental da demência 

frontotemporal 

A síndrome clínica relacionada à degeneração lobar frontotemporal (DLFT) foi 

descrita pela primeira vez por Arnold Pick em 1892 (Pick, 1892).  Entretanto, houve pouco 

interesse nesta síndrome até que os grupos de Lund e Manchester, em 1994, propuseram os 

critérios diagnósticos para a demência frontotemporal, termo que englobava a variante 

comportamental e as variantes de linguagem (Englund et al., 1994). Em 1998, os critérios 

diagnósticos foram refinados por Neary et al., e a denominação DLFT passou a ser a mais 

abrangente, incluindo a variante comportamental e as variantes que apresentam alterações de 

linguagem (Neary et al., 1998). Entretanto, o termo DFT permanece mais utilizado para 

indicar a síndrome clínica e DLFT as alterações neuroanatômicas observadas. Sendo assim, 

determinaram-se os critérios diagnósticos para os três subgrupos da DFT: Demência 

Frontotemporal (DFT) (que depois foi referenciada como variante comportamental da DFT), 

Demência Semântica (DS) e Afasia Progressiva Não-Fluente (APNF). Em 2011, foram 

aprimorados os critérios da variante comportamental da DFT (DFTvc), considerando-se 

agora os diagnósticos “possível” e “provável” (Knopman et al., 2011). Os critérios 

diagnósticos para as variantes de linguagem foram refinados em 2011 (Gorno-Tempini et al., 

2011), e caracterizados sob o termo afasia progressiva primária (APP). A APP apresenta três 

variantes clínicas: a variante não-fluente / agramática da APP (vnfAPP), a variante 

logopênica da APP (vlAPP) e a variante semântica da APP (vsAPP). Outros estudos têm 

utilizado estas terminologias (Binney et al., 2016; Boxer and Miller, 2005; Ioannidis et al., 

2012; Knopman et al., 2005; Mesulam et al., 2009; Ossenkoppele et al., 2016; Rogalski et 

al., 2011; Seelaar et al., 2011; Snowden et al., 2007). 

A vnfAPP caracteriza-se por um prejuízo na compreensão sintática e na fluência 

verbal, mas a compreensão de palavras encontra-se preservada. A vsAPP, por sua vez, cursa 

com pobre compreensão de palavras e nomeação, mas com a fluência e compreensão sintática 

preservadas. E a vlAPP se caracteriza por interrupções na fluência, devido às frequentes 

pausas para encontrar as palavras, mantendo a compreensão de palavras e sintática 

preservadas (Gorno-Tempini et al., 2011; Mesulam, 2007; Rogalski et al., 2011; Seelaar et 

al., 2011). A vlAPP é associada à atrofia temporoparietal e achados histológicos de DA 
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(Pressman and Miller, 2014), desta maneira pode não ser considerada como pertencente às 

DLFTs. 

O termo DLFT, portanto, se refere a um grupo de doenças cerebrais progressivas, que 

envolvem preferencialmente os lobos frontais e temporais (Kurz et al., 2014). A DFT é 

considerada a segunda causa mais frequente de demência de início precoce, depois da DA 

(Harvey, 2003; Johnson et al., 2005; Mercy et al., 2008; Ratnavalli et al., 2002; Rosso, 2003), 

sendo pouco frequente em indivíduos com mais de 85 anos (Gislason et al., 2003).  

Em estudos de prevalência, a DFT foi diagnosticada em 5,1% dos pacientes atendidos 

no Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento HC-FMUSP entre os anos de 1991 

e 2001, enquanto que 59,6% foram diagnosticados com DA (Takada et al., 2003). Em estudo 

epidemiológico brasileiro, realizado na cidade de Catanduva, constatou-se prevalência de 

2.6% desta demência (Herrera et al., 2002). Em uma revisão sistemática sobre prevalência 

de DFT na américa latina, Custodio et al. (2013) encontraram prevalência entre 12 e 18 casos 

a cada 1.000 em pessoas acima de 65 anos de idade (Custodio et al., 2013). Em outros 

estudos, a prevalência variou bastante: 2 a cada 100.000 , 4 a cada 100.000 na Holanda 

(Rosso, 2003), 15.1 no Reino Unido (Ratnavalli et al., 2002), 15.4 em Londres (Harvey, 

2003) e 2.0 no Japão (Ikejima et al., 2009). 

A DFTvc é a doença mais prevalente dentre essas formas de DFT, correspondendo a 

cerca de 50% dos casos de DLFT (Johnson et al., 2005). Porém, é um tipo de demência pouco 

comum, apesar de ser considerada a segunda causa mais frequente de demência pré-senil 

após a DA. Caracteriza-se por distúrbios progressivos do comportamento e/ou das funções 

executivas e, em estágios mais avançados, observa-se deterioração da linguagem. As 

alterações comportamentais compreendem: perda do insight, desinibição, afeto inapropriado, 

impulsividade, falta de persistência, pobreza de julgamento, apatia, estereotipias, falta de 

empatia, hipersexualidade, alterações bruscas de humor e alterações alimentares (preferência 

por alimentos doces e diminuição da saciedade) (Boxer and Miller, 2005). Pacientes com 

DFTvc, apesar das alterações no comportamento interpessoal e em testes de cognição social 

(Bertoux et al., 2016, 2015; O’Callaghan et al., 2016), podem ter desempenho normal em 

testes cognitivos tradicionais (Gleichgerrcht et al., 2010; Gregory et al., 2002; Schubert et 

al., 2016; Stone et al., 1998; Torralva et al., 2009).  
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 As alterações neuropatológicas da DFTvc podem estar localizadas na região 

ventromedial do lobo frontal, e geram alterações comportamentais mais do que alterações 

cognitivas. Essa mesma região está envolvida com a tomada de decisões e aprendizado 

reverso (aprender com a experiência e adaptar-se às mudanças ambientais), fatores 

fortemente relacionados com a evolução da espécie humana (Seeley, 2008; Seeley et al., 

2012). Além disso, também podem ocorrer lesões na região frontal dorsolateral, que podem 

se associar à disfunção executiva caracterizada por: alteração da capacidade de planejamento, 

déficit de atenção, déficit de abstração, perseveração motora e alteração na MO (Fuster, 2002; 

Miller et al., 1997; Ranasinghe et al., 2016; Torralva et al., 2015). Podem ocorrer lesões na 

região do córtex pré-frontal ventromedial e orbitofrontal que podem estar associadas a 

comportamento social inadequado, mais do que alterações cognitivas significativas.  

 A avaliação neuropsicológica para o auxílio diagnóstico da DFTvc deve conter provas 

que avaliem em especial as funções executivas, podendo ser incluídas provas de tomada de 

decisão, julgamento social e crítico e provas relacionadas à teoria da mente e reconhecimento 

de emoções (Torralva et al., 2009). Como exemplos de testes que avaliam estas últimas 

habilidades, podemos citar os seguintes testes: Reading the mind in the Eyes (Baron-Cohen 

et al., 2001), teste de Faux Pas (Gregory et al., 2002; Stone et al., 1998), SEA ou mini-SEA 

(Bertoux et al., 2012; Funkiewiez et al., 2012). Funções cognitivas como a memória 

episódica, a linguagem e a praxia podem se mostrar preservadas (Gregory and Hodges, 1996; 

Walker et al., 2005), ou apresentarem déficits secundários às dificuldades atencionais e 

executivas (Neary et al., 1998).  

De modo importante, diferentes estudos têm demonstrado que a memória episódica, 

que já foi utilizada como critério para diagnóstico diferencial entre DA e DFTvc, também 

está comumente afetada nos pacientes com DFTvc (Bertoux et al., 2014; Hornberger et al., 

2010). Além disso, entrevista com familiares ou cuidadores são fundamentais, na medida em 

que a capacidade de insight é limitada ou inexistente por parte do paciente (Piguet and 

Hodges, 2013). 

 O diagnóstico precoce e diferencial entre DA e DFTvc é um desafio. Existe uma 

sobreposição considerável de sintomas nestas demências (Hutchinson and Mathias, 2007), 

especialmente em estágios iniciais. Estudos recentes falharam em encontrar a assimetria 

esperada entre as dificuldades executivas e de memória nestas doenças (Bertoux et al., 2014; 
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Hornberger et al., 2010; T. T. B. Lima-Silva et al., 2015; Ramanan et al., 2017; Teichmann 

et al., 2017). Isto decorre do fato de que existem diferentes manifestações da DA e da DFTvc, 

como por exemplo a variante frontal da DA (Apostolova, 2016; Johnson et al., 1999), que 

envolve alterações de comportamento semelhantes às observadas na DFTvc, assim como 

existe a apresentação amnéstica da DFTvc (Hornberger et al., 2012, 2010). Ainda, pacientes 

com DFTvc em estágios leves da doença podem apresentar bom desempenho em testes 

neuropsicológicos usuais (Bier et al., 2004; Gregory et al., 1997). Desta maneira, são 

observados esforços para identificar provas específicas para diagnosticar e diferenciar estes 

tipos de demência, dentre elas os testes de memória integrativa que seriam específicos para 

a DA. 

 

3.13 Lacunas 

Existem algumas lacunas na literatura em relação às tarefas que avaliam memória 

integrativa que a presente pesquisa se propõe a preencher. Em primeiro lugar, os achados 

clínicos obtidos em países de alta renda carecem de replicação em amostras de idosos em 

outros contextos sociais, especialmente em relação à comparação entre diferentes tipos de 

demência na tarefa de reconhecimento visual. Além disso, não foram encontrados estudos 

que utilizassem as duas modalidades de memória integrativa (recordação espontânea (RE) e 

reconhecimento visual (RV)) simultaneamente na mesma amostra, possibilitando melhor 

comparação entre estas tarefas.  

 Diversos estudos na literatura referem que as dificuldades na memória integrativa são 

específicas de pacientes com DA. Entretanto, grande parte dos estudos comparou controles 

com DA, o que não necessariamente prova a especificidade para a DA. Diversas tarefas, que 

são usualmente utilizadas por neuropsicólogos em suas avaliações, já demonstraram 

capacidade para identificar e discriminar controles de DA. Para demonstrar a especificidade 

para DA, é fundamental comparar grupos com diferentes tipos de demência ou problemas 

cognitivos. Apenas um estudo (Della Sala et al., 2012) comparou diferentes tipos de 

demência, utilizando uma tarefa de semelhante à tarefa de RE do presente estudo. No estudo 

de 2012, porém, no grupo DFT foram incluídos pacientes com variantes de linguagem, sendo, 

assim, um grupo heterogêneo. Além disso, não foram encontrados estudos que avaliaram 

pacientes com DFTvc na tarefa de RV. 
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 Há, ainda, uma terceira lacuna importante: o uso clínico do teste. Nas pesquisas 

anteriores com os testes de memória integrativa conjuntiva, os autores utilizavam um método 

para equilibrar a dificuldade do teste nos diferentes grupos (titration). Isto é, os grupos faziam 

testes com uma quantidade diferente de itens. Aos controles se apresentava uma tela que 

continha uma quantidade maior de itens, e para os pacientes uma quantidade menor. A razão 

para esta diferença está beseada na proposta de, ao controlar a dificuldade do teste, seria 

possível demonstrar a especificidade do déficit para a integração conjuntiva. Desta maneira, 

o déficit não poderia ser explicado pela sobrecarga da MO. Entretanto, apesar deste método 

ser importante para provar o conceito do teste, ele não é aplicável em contextos clínicos. Não 

é possível saber a priori a qual grupo, controles ou pacientes, a pessoa que está sendo avaliada 

pertence. Sendo assim, a aplicação clínica dos testes de memória integrativa ainda precisa 

ser melhor avaliada, com os pacientes e os controles completando a mesma tarefa. Estes 

foram os fatores que motivaram o presente projeto.   
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4. MÉTODOS  

 

 

 

4.1 Amostra 

Os participantes da pesquisa foram recrutados em três centros de pesquisa: 

Universidade de São Paulo (USP) Ribeirão Preto (10 Controles e 15 DA), Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) (11 DFTvc e 7 DA) e Universidade de São Paulo na cidade 

de São Paulo (15 Controles, 13 DA e 7 DFTvc). Também foram recrutados 7 Controles no 

Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), centro voltado ao atendimento de 

idosos na zona leste de São Paulo. Todos os pacientes (DA e DFTvc) estavam em estágios 

leves da doença, de acordo com a escala CDR (Clinical Dementia Rating Scale), obtendo a 

pontuação 0,5 ou 1,0 (em uma escala de 0 a 3,0) (Chaves et al., 2007; Maia et al., 2006; 

Morris, 1993). Os idosos saudáveis e os cuidadores dos pacientes preencheram termo de 

consentimento livre e esclarecido, que foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade de 

São Paulo, CEP HC-USP protocolo número 16627413.0.0000.0068.  

Os critérios de inclusão foram: ter um cuidador que tenha contato diário com o 

paciente, ter fluência em língua Portuguesa, não ter doenças sistêmicas não compensadas, 

doença neurológica ou psiquiátrica prévia com a exceção da DA e DFTvc, não ter relato de 

déficits visuais e/ou auditivos não corrigidos, disfunção motora cuja intensidade prejudique 

a avaliação das atividades de vida diária, nem tampouco déficits de linguagem que 

impedissem a avaliação. Além disso, os pacientes precisavam estar em estágio inicial da 

demência (CDR = 1,0). O grupo controle foi formado por voluntários ou cônjuges de 

pacientes que não tinham queixa de memória ou de comportamento, com pontuação no 

Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer (Pfeffer et al., 1982; Sanchez et al., 2011) 

inferior a 1 ponto, sem relato de doenças neurológicas ou psiquiátricas prévias, uso de 

medicação psicoativa e doenças sistêmicas descompensadas. 

Foram recrutados 42 pacientes que preenchiam critério para DA provável, baseados 

nos critérios do NIA-AA para DA provável (McKhann et al., 2011; Frota et al., 2011). Destes, 

seis foram excluídos: três apresentavam demência em estágio moderada (CDR = 2,0), um 

tinha déficit visual, um tinha dificuldade de nomeação (não conseguiu realizar a tarefa de 
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RE), um recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson. Ainda, um realizou apenas a tarefa 

RV, não conseguindo realizar a tarefa de RE por dificuldades de nomeação. Foram recrutados 

30 pacientes que preenchiam critério para DFTvc, diagnosticados de acordo com critérios 

internacionais (Rascovsky et al., 2011). Destes, oito foram excluídos por apresentarem 

demência em estágio moderado (CDR = 2,0). Além disto, dois pacientes não conseguiram 

realizar a tarefa de RE por apresentaram dificuldades de nomeação e um paciente não 

realizou a tarefa completa de RE (foi realizado apenas metade da tarefa). Para o grupo 

Controle, foram recrutados 39 participantes (10 da USP Ribeirão Preto, 22 da USP São Paulo 

e 7 do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia). Destes, sete foram excluídos: cinco 

devido ao baixo desempenho nas tarefas cognitivas, um não era fluente na língua portuguesa, 

um fazia uso de medicações psicoativas em doses não-estáveis. Ainda, seis Controles não 

realizaram a tarefa de RV. 

A amostra final de participantes que realizaram a tarefa de RE foi: 35 pacientes com 

DA, 18 pacientes com DFTvc e 32 Controles. A amostra final de participantes que realizou 

a tarefa de RV foi: 36 pacientes com DA, 20 pacientes com DFTvc e 26 Controles. 

 

4.2 Instrumentos e procedimentos 

 Todos os pacientes foram avaliados por um neurologista, um neuropsicólogo e um 

gerontólogo. Em consulta com o neurologista foram realizadas a avaliação clínica e testes de 

rastreio para demência (Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Brucki et al., 2003; Folstein 

et al., 1975). Foram solicitados exames de laboratório e de neuroimagem. Em consulta com 

o neuropsicólogo, o paciente realizou bateria de testes neuropsicológicos para auxiliar no 

diagnóstico de demência. Além disso, houve entrevista com o familiar ou cuidador para 

avalição da funcionalidade e gravidade da doença. Após o diagnóstico clínico, os pacientes 

realizavam uma bateria adicional de testes, que incluía os TMI. Os idosos saudáveis 

realizaram bateria de testes neuropsicológicos para assegurar o estado cognitivo normal e 

realizaram os TMI. A seguir, são descritos os testes neuropsicológicos que integravam o 

protocolo de cada centro de pesquisa, visto que houve alguma variação entre eles. 

USP São Paulo: Os testes neuropsicológicos aplicados foram: Dígitos (Ordem Direta 

e Inversa), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) (Cotta et al., 2012), Teste de 

Trilhas (Fichman-Charchat, 2003), Teste de Nomeação de Boston (versão CERAD, com 15 
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itens) (Bertolucci et al., 2001). A aplicação dos TMI ocorreu em uma outra sessão que incluía 

também os seguintes testes: Exame Cognitivo de Addenbrooke (ACE-R), versão revisada e 

adaptada para a população brasileira (Carvalho and Caramelli, 2007; Mioshi et al., 2006), 

Hayling Test (Burgess and Shallice, 1997; Fonseca et al., 2010). A ACE-R inclui o teste de 

rastreio Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Brucki et al., 2003; Folstein et al., 1975). 

Aplicou-se, também, a escala de estadiamento da demência CDR (Chaves et al., 2007; Maia 

et al., 2006; Morris, 1993). 

USP Ribeirão Preto: pacientes realizaram avaliação neurológica e bateria de testes 

neuropsicológicos. Após realizado o diagnóstico, paciente realizava sessão com os TMI e os 

seguintes testes: MEEM, Dígitos diretos e indiretos, RAVLT, Dementia Rating Scale (DRS) 

(Mattis, 1988, 1976; Porto et al., 2003), CDR (Chaves et al., 2007; Maia et al., 2006; Morris, 

1993). 

Universidade Federal de Minas Gerais: pacientes realizaram avaliação neurológica 

e bateria de testes neuropsicológicos. Após realizado o diagnóstico, o paciente realizava 

sessão com os TMI e os seguintes testes: ACE-R, Hayling Test, MEEM, Teste de Trilhas, 

RAVLT, CDR. 

Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) José Ermírio de Moraes: 

foi realizada avaliação com os seguintes testes para assegurar a normalidade cognitiva dos 

participantes: ACE-R e MEEM. 

 Para o presente estudo, utilizamos apenas os resultados dos testes de memória 

integrativa, MEEM, CDR e RAVLT, pois foram os testes em comum nos protocolos das 

instituições. Apenas para realização das correlações entre os testes de memória integrativa 

com bateriais de rastreio para demência e testes neuropsicológicos específicos foram 

utilizados os demais testes, porém com uma sub amostra menor. 

No presente estudo foram realizadas duas modalidades de testes para avaliar a 

memória integrativa conjuntiva: tarefa de recordação espontânea (RE) e tarefa de 

reconhecimento visual (RV). Cada uma delas foi aplicada em duas condições experimentais: 

características integradas e características não-integradas, totalizando quatro tarefas no total. 

Estas tarefas foram contrabalançadas para evitar efeito da ordem de aplicação (por exemplo, 

fadiga atencional ocorrendo especialmente nas últimas tarefas, ansiedade nas primeiras 

tarefas). A descrição das tarefas encontra-se abaixo: 
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4.3 Teste de Memória Integrativa Conjuntiva de Recordação Espontânea  

Esta tarefa foi desenvolvida em 2012 por Della Sala e colaboradores (Della sala et al., 

2012). Para a realização das tarefas, foi utilizado o programa E-prime Experimental Control 

Software (2.0) (PST, Inc.), em laptops de tela de 13” utilizando o sistema operacional 

Windows 10. A seguir serão descritas as etapas desta tarefa. 

No início do experimento são apresentadas duas telas (Figuras 12 e 13 abaixo) para 

os participantes: uma com uma matriz de 20 cores e outra com 20 objetos. Estas telas contém 

as 10 cores e os 11 objetos utilizados adiante no experimento. Os objetos e as cores têm um 

tamanho aproximado de 2,4 cm x 2,4 cm. As cores, com as anotações RGB, utilizadas são: 

amarelo (255, 255, 0), azul (0, 0, 255), cinza (148, 150, 148), laranja (255, 101, 0), marrom 

(156, 48, 0), preto (0, 0, 0), rosa (255, 154, 206), roxo (132, 0, 132), verde (0, 130, 0), 

vermelho (255, 0, 0). Os objetos utilizados são: banana, botão, cadeira, cama, carro, livro, 

maçã, sapato, sino, violão, xícara (Snodgrass and Vanderwart, 1980). Estes objetos e cores 

devem ser nomeados pelo participante, garantindo que este é capaz de reconhecer os 

estímulos e os nomear. Caso o participante não conseguisse nomear corretamente os 

estímulos, a tarefa de recordação espontânea não era realizada. Após esta tarefa de nomeação, 

inicia-se o experimento realizado em duas condições: com características integradas e não-

integradas. 
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Figura 12. Primeira tarefa de nomeação: nomear cores. 

 

Figura 13. Segunda tarefa de nomeação: nomear objetos. 
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4.3.1 Tarefa de RE com características não-integradas:  

Nesta condição foram apresentados em uma tela três objetos e três cores (1.5 

segundos por item, 9 segundos no total) separados (Figura 14). O fundo da tela era da cor 

branca (RBG = 255, 255, 255). Os objetos foram apresentados apenas com os contornos em 

linhas pretas, e as cores em quadrados coloridos. A seguinte instrução foi fornecida: “Agora 

vamos testar sua memória para cores e objetos. Você verá três cores e três objetos na tela. 

Você deve memorizar o máximo de cores e objetos que você conseguir. Depois que eles 

desaparecerem da tela, você deve me dizer todas as cores e objetos que você conseguir se 

lembrar”. O aplicador anotava as respostas dos pacientes em uma tabela, e a pontuação do 

paciente consistia na soma do ponto a cada cor ou objeto recordado corretamente. Foram 

realizadas seis tentativas / itens. A pontuação máxima possível era de 36 (seis respostas 

corretas em cada tentativa). A variável utilizada na pesquisa consistia na porcentagem de 

respostas corretas do total possível. 

 

 

 

4.3.2 Tarefa de RE com características integradas:  

Nesta condição foram apresentados três objetos coloridos (objetos e cores 

integrados). Estes objetos coloridos foram construídos combinando randomicamente os 

objetos e as cores, apenas evitando combinações prototípicas (ex: banana-amarela). Nesta 

condição, a seguinte instrução foi fornecida: “Agora vamos testar sua memória para a 

combinação de cores e objetos. Você deve memorizar o máximo de objetos e suas respectivas 

cores, ou seja, deve memorizar a combinação do objeto com sua cor”. O participante devia 

memorizar a combinação dos objetos com as cores, por exemplo “cama-vermelha”, “sapato-

verde”, etc. Apenas as combinações realizadas corretamente eram consideradas como 

corretas (não as características separadas). Os itens permaneciam por 9 segundos (ou 1,5 

segundos por item).  A pontuação máxima possível era de 18 (três itens em cada uma das 

seis tentativas). Avariável utilizada na pesquisa consistia na porcentagem de respostas 

corretas do total possível. A Figura 14 ilustra as tarefas de recordação espontânea descritas 

acima: 
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Responda agora 
 

 
Aperte espaço para continuar 

Responda agora 
 

 
Aperte espaço para continuar 

Recordação 

1,5 segundos 

por 

característica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Teste de memória integrativa de recordação espontânea nas condições com características integradas 

e não-integradas.  

 

 Nesta tarefa, ainda, foi calculada a porcentagem de queda entre a tarefa com 

características não-integradas e integradas. Esta variável foi designada de Custo da 

Integração. A fórmula utilizada para este cálculo foi: 100 - (Integrada * 100 / não-integrada).   

 

4.4 Teste de Memória Integrativa Conjuntiva de Reconhecimento Visual  

 Esta tarefa foi desenvolvida em 2010 por Parra e colaboradores (Parra et al., 2010a). 

Assim como para a tarefa de RE, foi utilizado o programa E-prime Experimental Control 

Software (2.0) (PST, Inc.), em laptops de tela de 13” utilizando o sistema operacional 

Windows 10.  A seguir serão descritas as etapas desta tarefa.  

 

4.4.1 Rastreio inicial para percepção de cores e percepção da integração entre formas e 

cores 

Todos os participantes realizaram uma tarefa para avaliar a percepção de cores, assim 

evitando que participantes com dificuldades perceptivas realizassem o teste de RV, 

impactando seu desempenho. A percepção para cores foi avaliada pelo teste de Ishihara 

Não-integradas Integradas 
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simplificado com cinco imagens, utilizado para avaliação de daltonismo (Ishihara, 1996). 

Um exemplo desta tarefa pode ser conferido na Figura 15 abaixo. O participante devia dizer 

qual o número que estava dentro do círculo. Foram utilizadas uma imagem de exemplo e 

mais cinco imagens-teste. 

 

Figura 15. Exemplo do teste Ishihara (1996) para percepção de cores. 

  

A percepção para a integração de formas e cores foi avaliada em tarefa que 

apresentava simultaneamente dois estímulos (duas formas coloridas) na metade de cima da 

tela, e duas formas coloridas na metade de baixo da tela. Uma linha horizontal dividia a tela 

em dois. O participante era solicitado a responder se os estímulos apresentados nas duas 

metades eram iguais ou diferentes. Nesta etapa eram realizadas 16 tentativas. Os estímulos 

foram apresentados em telas com fundo cinza claro (RGB = 192, 192, 192). Um exemplo 

desta etapa está apresentado na Figura 16 abaixo. Neste exemplo, o paciente deveria dizer 

que os estímulos na parte superior e na parte inferior são diferentes, pois as formas trocaram 

de cor. 
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Figura 16. Exemplo da tarefa de percepção para integração de formas e cores. 

 

 

4.4.2 Tarefa de Reconhecimento Visual  

 O teste tinha início com uma tela de fixação por 500 milissegundos, depois da qual a 

tela de estudo era apresentada por 2000 milissegundos. A tela de teste era apresentada depois 

de uma tela em sem estímulos que permanecia por 900 milissegundos. Em 50% das 

tentativas, a tela de teste apresentava itens idênticos aos apresentados na tela de estudo. Na 

outra metade das tentativas, havia uma mudança nos itens. Os itens sempre trocavam, 

aleatoriamente, de localização espacial entre a tela de de fixação e a tela de testagem. Os 

estímulos eram apresentados utilizando uma tela de fundo na cor cinza claro (RGB = 192, 

192, 192). As tarefas de RV foram realizadas por 16 tentativas de teste, após 5 tentativas de 

exemplo. O participante deveria indicar se tinha havido ou não uma mudança nos estímulos 

na tela de teste, dizendo “igual” ou “diferente” para isso.  

 

4.4.3 RV com características não-integradas:  

Nesta condição, foram apresentadas duas formas e duas cores separadas nas telas de 

estudo e de teste. Nenhuma cor ou forma se repetia na mesma tentativa, por exemplo, nunca 

aparecia a mesma forma duas vezes na mesma tela. Nas telas de teste, que eram diferentes 

das telas de estudo, em 50% delas apenas as cores mudavam, e na outra metade apenas as 
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formas. Se a cor ou a forma mudassem, o participante deveria dizer “diferente”, caso todos 

os itens permanecessem iguais o participante deveria dizer “igual”. A posição dos itens na 

tela não era importante, e isso era explicado aos participantes. Em geral, os itens apresentados 

na tela de estudo mudavam de posição na tela de teste. Esta tarefa está exemplificada na 

Figura 17. 

 

Figura 17. Exemplo da tarefa de reconhecimento visual com características não-integradas. 

 

 

4.4.4 RV com características integradas:   

Nesta tarefa eram apresentadas duas formas coloridas (combinação de formas e cores) 

na tela de estudo. Nenhuma figura ou cor era repetida na mesma tela. O participante deveria 

detectar se houvesse alguma mudança (na combinação de cor com forma) na tela de teste, e 

dizer “igual” quando não houvesse mudança e “diferente” quando houvesse alguma 

mudança. Em 50% das tentativas, havia uma mudança na combinação de formas e cores, e 

nas demais tentativas eram apresentados os mesmos estímulos na tela de estudo e na de teste, 

em diferentes posições na tela. Um exemplo desta tarefa pode ser observado na Figura 18. 

500 msec 2000 
msec 

900 
msec 
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Figura 18. Exemplo da tarefa de reconhecimento visual com características integradas 

 

4.5 Análises estatísticas 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a se os escores das variáveis 

seguiam distribuição normal. Estatísticas descritivas foram realizadas comparando os três 

grupos clínicos (Controles x DFTvc x DA) utilizando ANOVA para dados que seguiam 

distribuição normal e teste de Kruskal-Wallis para dados que não seguiam distribuição 

normal, com correção post hoc de Bonferroni. Nas análises da tarefa de RE, apenas as 

variáveis “Idade”, “RAVLT Total” e “Custo da Integração” apresentaram distribuição 

normal em todos os grupos. Nas análises da tarefa de RV, as variáveis “Idade”, “Condição 

não-integrada”, “RAVLT somatória” apresentaram dados normais em todos os grupos. Desta 

maneira, a diferença entre os grupos para estas variáveis foi analisada através de testes de 

ANOVA. Para as demais variáveis utilizou-se o teste Krusskal-Wallis. As tabelas com as 

análises de normalidade constam no ANEXO A. Para dados da escala CDR, foi utilizado o 

teste de Qui-quadrado para comparar os grupos de pacientes (DA x DFTvc).  

Para avaliar o efeito do grupo e da condição experimental dos TMI, realizou-se 

estatística de modelos mistos (3 x 2) conhecida como “adjusted rank transform test” (Leys 
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and Schumann, 2010), para dados não-normais, com o fator entre-sujeitos sendo o grupo 

(Controles x DA x DFTvc) e fator intra-sujeito a condição experimental (não-integrada x 

integrada). Quando houve interação significativa entre os fatores grupo e condição, a 

interação foi decomposta por meio de comparações múltiplas de Bonferroni.    

Foram geradas curvas ROC (receiver-operating characteristics) para calcular a 

acurácia diagnóstica dos TMI nas modalidades RE e RV contrastando os grupos diagnósticos 

(Controles x Demências, Controles x DA, Controles x DFTvc, DA x DFTvc), gerando a área 

sob a curva, valores de sensibilidade e especificidade para um determinado ponto de corte. 

Para comparar o desempenho das curvas ROC dos testes (de RV e RE), foi utilizado o pacote 

pROC no programa R (Robin et al., 2011). Para interpretar os resultados das curvas ROC, os 

valores das áreas sob a curva (AUC) e de sensibilidade e especificidade, serão utilizadas as 

seguintes faixas de AUC (Akobeng, 2007; Fischer et al., 2003): 0,5 a 0,7: acurácia baixa; 0,7 

a 0,9: moderada acurácia; e acima de 0,9: alta acurácia. 

Foi calculado o custo da integração (binding cost) na tarefa de RE: porcentagem de 

queda no desempenho observado da condição não-integrada para a condição integrada, 

utilizando a seguinte fórmula: 100 - (Integrada * 100 / não-integrada).  Foram realizadas 

regressões logísticas multinomiais para se verificar a capacidade preditiva das tarefas de 

memória integrativa (variáveis explicativas / independentes) para a determinação dos 

diagnósticos (variável dependente). Para realizar a comparação entre as tarefas integradas e 

não integradas de cada modalidade (RV não-integradas vs RV integradas; RE não integradas 

vs RE integradas), foi utilizado o teste Wilcoxon signed-rank, equivalente ao teste T Student 

para dados não-normais, e foi calculado o tamanho de efeito baseado na fórmula de Rosenthal 

para o teste Wilcoxon (Field, 2009; Rosenthal, 1991).  

Para realizar a correlação dos testes de memória integrativa com outros testes 

neuropsicológicos foi utilizada a correlação de Spearman para dados não-normais. Para 

interpretar as correlações foram utilizadas as seguintes faixas (Asuero et al., 2006):  

• 0,0 a 0,29 = pouca ou nenhuma correlação 

• 0,30 a 0,49 = correlação baixa 

• 0,50 a 0,69 = correlação moderada 

• 0,70 a 0,89 = correlação alta 

• 0,90 a 1,00 = correlação muito alta 
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O nível de significância foi estabelecido em 0,05. As análises foram realizadas no 

software SPSS versão 23 (IBM SPSS Statistics). Boxplots e gráficos de correlação foram 

criados com o software Tableau versão 10.2. A comparação das curvas ROC foi realizada 

através do software RStudio versão 1.0.153. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

5.1 Resultados dos Testes de Memória Integrativa de Recordação Espontânea 

 

As características da amostra são apresentadas na Tabela 1. As comparações 

mostraram que os grupos não apresentaram diferenças quanto à idade (p = 0,158) ou 

escolaridade (p = 0,155), e tampouco os grupos DA e DFTvc mostraram diferenças quanto 

ao estágio da doença na escala CDR (p = 0,128). Houve diferença significativa entre 

Controles e pacientes com DA no MEEM, porém não entre Controles e DFTvc ou DFTvc e 

DA. Na recordação após 30 minutos do teste RAVLT houve diferença entre os grupos 

clínicos (Controles > DFTvc > DA). 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas da amostra.  

  Controles 

(n = 32) 

DFTvc 

(n = 18) 

DA 

(n = 35) 
P 

Idade 67,84 (6,82) 69,09 (8,14) 71,40 (7,96) 0,158 

Educação 12,25 (3,69) 11,17 (5,65) 10,09 (5,41) 0,155 

CDR 0.0 (100%) 
0,5 (17%) 

1,0 (83%) 

0,5 (37%) 

1,0 (63%) 
0,128* 

MEEM 28,06 (1,56)c 25,56 (4,19) 23,27 (3,89)a <0,001  

RAVLT somatória 47,13 (8,74)bc 31,83 (12,03)ac 24,89 (6,48)ab <0,001  

RAVLT recordação 10,00 (3,00)bc 4,17 (4,00)ac 1,23 (1,66)ab <0,001  

Notas. Média e desvio padrão; Amostra total N=85; DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demencia 

Frontotemporal variante comportamental; * = Teste qui-quadrado; MEEM=Mini exame do estado mental; 

RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test (somatória = soma das 5 tentativas; recordação = após 30 

minutos; p-valor referente aos testes ANOVA ou Kruskal-Wallis; testes post-hoc: a = difere significativamente 

dos Controles (p<0,05); b = difere significativamente dos pacientes com DFTvc (p<0,05); c = difere 

significativamente dos pacientes com DA (p<0,05). 
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As comparações entre os grupos no teste de RE são apresentadas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Comparações entre grupos para o TMI conjuntiva na modalidade RE.   

  Controles 

(n = 32) 

DFTvc 

(n = 18) 

DA  

(n = 35) 

P 

Condição não-integrada 83,69 (10,20)bc 71,72 (13,41)a 57,14 (17,43)a <0,001 

Condição integrada 74,31 (17,57)c 66,61 (17,97)c 43,51 (22,75)ab <0,001 

Custo da integração 11,66 (7,56)c 7,44 (9,40)c 26,23 (13,96)ab 0,003 

Nota. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = demência frontotemporal variante comportamental; p-

valores se referem ao teste de ANOVA (para a variável custo da integração) e Kruskal-Wallis para as 

demais variáveis; testes post-hoc: a = difere dos Controles (p<0,05); b = difere dos pacientes com 

DFTvc (p<0,05); c = difere dos pacientes com DA (p<0,05). 
 

 Os dados podem ser visualizados no boxplot (Figura 19) e no gráfico (Figura 20). 

 

 

 
Figura 19. Boxplot dos resultados dos testes de RE, nas condições integradas e não-integradas, assim como a 

variável custo da integração, nos três grupos diagnósticos. 
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Figura 20: Comparação de desempenho entre os grupos Controles x DA x DFTvc nas tarefas de recordação 

espontânea (condição integrada e não-integrada). As barras indicam o erro-padrão. * = p < 0,05. 

 

Comparando os três grupos, verificou-se uma diferença significativa entre o grupo 

Controle com os grupos de pacientes (DA e DFTvc) na condição não-integrada (Controles > 

DFTvc = DA). Na condição com os estímulos integrados, houve diferença significativa 

(p<0.05) entre Controles e DA, e DA com DFTvc, mas não houve diferença entre Controles 

e DFTvc (Controles = DFTvc > DA).  

Em relação ao custo da integração, os resultados são apresentados na Figura 21. 
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Figura 21. Comparação de desempenho entre os grupos Controles x DA x DFTvc em relação ao custo da 

integração (porcentagem de queda entre a condição não-integrada para a condição integrada). As barras indicam 

o erro-padrão. * = p < 0,05. 

 

Os resultados para o custo da integração apontam para uma diferença significativa 

entre o grupo controle e o grupo DA, assim como entre o grupo DA e DFTvc, porém não 

houve diferença entre Controles e pacientes com DFTvc (Controles = DFTvc < DA). Os 

pacientes com DA apresentaram uma queda (26,23%) significativamente maior do que 

Controles (11,66%) e pacientes com DFTvc (7,44%). 

Para testar a interação entre os grupos e a condição experimental (não-integrada e 

integrada) foi realizado um procedimento chamado “adjusted rank transform test” 

equivalente a uma ANOVA de modelo misto para dados não-normais. Os resultados 

mostraram efeito significativo do fator grupo [F(1,82)=27,867, p < 0,001, ƞ2 = 0,405, β = 

1,000], não mostraram um efeito do fator condição [F(1,82)=0,403, p = 0,527, ƞ2 = 0,005, β 

= 0,096], e houve interação significativa entre grupo e condição [F(1,82)=3,366, p = 0,039, 

ƞ2 = 0,076, β = 0,620]. Nas comparações múltiplas houve diferença significativa entre todos 

os grupos: Controles x DA (p < 0,001), Controles x DFTvc (p = 0,029) e DA x DFTvc (p = 

0,02). 

Para realizar os cálculos da regressão logística multinomial, foram utilizadas como 

variáveis independentes as duas condições (características integradas e não-integradas) para 

predizer os diagnósticos clínicos (variável dependente). As variáveis Idade e Escolaridade 

* 

* 



   

 56 

 

foram acrescentadas ao modelo como covariáveis, visando diminuir qualquer interferência 

destas na capacidade preditiva das variáveis. Os resultados da regressão logística multinomial 

apontaram para um ajuste de modelo com p < 0,001, indicando que o modelo está bem 

ajustado. Ainda sobre a adequação do ajuste, o Qui-quadrado de Pearson foi igual a 23,146 

(p = 1,000), mais um indicativo da adequação de se utilizar estas variáveis para predizer os 

diagnósticos. A medida Nagelkerke (Pseudo R quadrado) indicou que a variação dos 

diagnósticos é explicada em 94,6% pelas variáveis de RE. O modelo, portanto, se mostrou 

bastante sólido. Nos testes de razão de verossimilhança, a variável Idade não atingiu 

significância estatística, mas a Escolaridade (p = 0,043) e as duas variáveis independentes 

atingiram (RE não-integradas p < 0,001; RE integradas p = 0,019). Neste modelo, foram 

corretamente classificados 87,5% dos Controles, 100% dos pacientes com DA e 72,2% dos 

pacientes com DFTvc. De maneira geral, o modelo classificou corretamente 89,4% dos casos, 

mostrando que as tarefas de RE são medidas muito satisfatórias para classificar os diferentes 

diagnósticos, e excelentes para classificar os pacientes com DA. 

As análises das curvas ROC para examinar a acurácia diagnóstica do teste de RE para 

características não-integradas estão descritas na Tabela 3 e para características integradas 

estão descritas na Tabela 4.  

 

Tabela 3: Acurácia diagnóstica para o teste de recordação espontânea com características 

não-integradas. 

Grupos AUC  Ponto de corte Sensibilidade Especificidade 

Controles x Demências 0,853 76.50% 0,719 0,830 

Controles x DA 0,897 76.50% 0,719 0,886 

Controles x DFTvc 0,768 76.50% 0,719 0,722 

DA x DFTvc 0,711 65.50% 0,667 0,600 

Nota. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência frontotemporal variante comportamental; 

AUC = área sob a curva. 

 

As análises de acurácia para o o teste de RE na condição características não integradas 

apresentaram resultados moderados para diferenciar Controles das demências, do grupo DA 

e DFTvc e para diferenciar DA de DFTvc. O melhor resultado foi para diferenciar Controles 
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das demências, enquanto que o pior foi para diferenciar DA de DFTvc. As curvas ROC com 

a linha de referência podem ser observadas na Figura 22. 

 

Controles x Demências Controles x DA 

  

Controles x DFTvc DA x DFTvc 

  

Figura 22. Curvas ROC para o teste de recordação espontânea com características não-integradas. 
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Tabela 4. Acurácia diagnóstica para o teste de Recordação Espontânea com características 

integradas.  

Grupos AUC  Ponto de corte Sensibilidade Especificidade 

Controles x Demências 0,777 64% 0,781 0,717 

Controles x DA 0,853 58,50% 0,844 0,800 

Controles x DFTvc 0,631 64% 0,781 0,500 

DA x DFTvc 0,794 58,50% 0,722 0,800 

Nota. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência frontotemporal variante comportamental; AUC = área 

sob a curva. 

 

As análises de acurácia para o teste com características não integradas apresentaram 

resultados moderados para diferenciar Controles x demências, Controles x DA, e DA x 

DFTvc, e baixa acurácia para diferenciar Controles x DFTvc.  O melhor resultado foi para 

diferenciar Controles do grupo DA, enquanto que o pior foi para diferenciar Controles de 

DFTvc. As curvas ROC com a linha de referência podem ser observadas na Figura 23. 
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Controles x Demências Controles x DA 

  

Controles x DFTvc DA x DFTvc 

  

Figura 23. Curvas ROC para o teste de recordação espontânea com características integradas. 
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 Os resultados para a análise de acurácia da variável Custo da Integração podem ser 

observados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Acurácia diagnóstica para a variável Custo da Integração da tarefa de Recordação 

Espontânea.  

Grupos AUC  Ponto de corte Sensibilidade Especificidade 

Controles x Demências 0,621 56,50 0,600 0,581 

Controles x DA 0,722 57,50 0,750 0,645 

Controles x DFTvc 0,559 53,50 0,548 0,556 

DA x DFTvc 0,739 57,50 0,750 0,722 

Nota. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência frontotemporal variante comportamental; AUC = área 

sob a curva.  

 

As análises de acurácia para a variável Custo da Integração apresentaram baixa 

acurácia para diferenciar Controles x demências, Controles x DFTvc e moderada acurácia 

para diferenciar Controles x DA e DA x DFTvc. O melhor resultado foi para diferenciar DA 

e DFTvc, enquanto que o pior foi para diferenciar Controles de DFTvc. As curvas ROC com 

a linha de referência podem ser observadas na Figura 24. 
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Controles x Demências Controles x DA 

  

Controles x DFTvc DA x DFTvc 

  

Figura 24. Curvas ROC para a variável Custo da Integração. 
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5.2 Resultados dos testes de Reconhecimento Visual 

  

Pode-se observar na Tabela 6, que contém a descrição da amostra nos testes de RV, 

que a amostra é diferente nesta tarefa do que na de RE. Isto decorreu do fato de que algumas 

pessoas do grupo controle não realizaram a tarefa RV, e alguns pacientes dos grupos de 

demência não realizaram a tarefa de RE, mas realizaram a tarefa de RV. Isto decorreu pois 

alguns participantes não puderam fazer a avaliação completa devido ao tempo (tinham 

compromissos e tiveram que deixar a avaliação antes do fim) ou por problemas de nomeação 

na tarefa de RE. Ainda, um paciente foi excluído pois realizou somente a tarefa com 

características não-integradas. Além disso, não foi utilizado o critério de excluir pacientes 

que mostraram dificuldades nas tarefas Ishihara (2 erros em 5 itens) ou na tarefa de percepção 

(3 erros em 16 tentativas), descritos na literatura. Caso este critério fosse utilizado, seriam 

retirados da amostra devido ao mal desempenho na tarefa Ishihara 5 pacientes com DFTvc, 

4 com DA e 2 Controles; e na tarefa de percepção não seria excluído nenhum participante, 

pois ninguém apresentou desempenho abaixo de 13 nesta tarefa. Realizou-se os testes 

estatísticos com esta amostra menor, porém, após retirar estes pacientes, não houve alteração 

nos resultados apresentados a seguir. Ainda, não houve correlação significativa entre o teste 

Ishihara e as tarefas de RV. A tarefa de percepção mostrou uma correlação de 0,258 (p = 

0,019) com RV com características não-integradas e 0,260 (p = 0,018) com a tarefa de RV 

com características integradas, portanto, correlações muito baixas. Deste modo, optou-se por 

não retirar os pacientes devido ao mal desempenho no teste Ishihara. As comparações entre 

os grupos com as médias e desvios-padrão são apresentadas na Tabela 6.  
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Tabela 6. Características sociodemográficas e clínicas da amostra  

  Controles 

(n = 26) 

DFTvc 

(n = 20) 

DA 

(n = 36) 
p 

Idade 68,27(7,43) 69,50(8,29) 71,50(7,80) 0,266 

Educação 12,77(4,13) 11,25(5,51) 10,06(5,23) 0,113 

CDR (mediana) 0,0bc 1,0a 1,0a <0,001 

MEEM 28,15(1,64)bc 24,90(4,50)a 23,59(3,65)a <0,001  

RAVLT somatória 47,46(8,70)bc 29,05(10,97)a 24,97(6,43)a <0,001  

RAVLT recordação 10,04(2,94)bc 3,32(3,60)ac 1,25(1,66)ab <0,001  

RAVLT reconhecimento 13,21(5,32)bc 5,00(6,43)a 2,06(10,55)a <0,001  

Notas. Média e desvio padrão; N=82; DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência Frontotemporal variante 

comportamental; MEEM=Mini exame do estado mental; RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test 

(somatória = soma das 5 tentativas; recordação = após 30 minutos; p-valor referente aos testes ANOVA ou 

Kruskal Wallis; a = difere significativamente dos Controles (p<0,05); b = difere significativamente dos 

pacientes com DFTvc (p<0,05); c = difere significativamente dos pacientes com DA (p<0,05). 

 

 A comparação entre os grupos mostrou que não houve diferença significativa entre 

os grupos em relação à idade e escolaridade, nem tampouco em relação à gravidade da doença 

(CDR). O desempenho dos diferentes grupos na tarefa de RV pode ser observado na Tabela 

7. 

 

Tabela 7: Comparações entre grupos clínicos para o teste de reconhecimento visual.   

  Controles 

(n = 26) 

DFTvc 

(n = 20) 

DA 

(n = 36) 

p 

Condição não-integrada 84,62(9,88)bc 74,38(13,28)a 68,92(12,98)a <0,001 

Condição integrada 91,83(10,27)bc 72,19(21,70)a 73,26(18,40)a <0,001 

Note. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = demência frontotemporal variante comportamental; p-valores se 

referem ao teste de ANOVA (para a variável custo da integração) e Kruskal-Wallis para as demais variáveis; a 

= difere dos Controles (p<0,05); b = difere dos pacientes com DFTvc (p<0,05); c = difere dos pacientes com 

DA (p<0,05). 
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 Pode-se observar que houve uma diferença significativa entre os grupos Controles x 

DA e Controles x DFTvc em relação à condição não-integrada, mas não houve diferença 

significativa entre os grupos DA x DFTvc. Resultados semelhantes foram encontrados na 

condição integrada. Estes resultados podem ser observados no boxplot (Figura 25) e no 

gráfico (Figura 26) abaixo. 

 

Figura 25. Boxplot dos resultados das tarefas de reconhecimento visual nas condições características integradas 

e não-integradas. 
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Figura 26. Comparação entre os grupos nas tarefas de reconhecimento visual com características integradas e 

não-integradas. * = p < 0,05. 

 

Em relação à ANOVA envolvendo os fatores grupo (Controles, DA, DFTvc) e 

condição experimental (integrada, não-integrada), os resultados mostraram efeito 

significativo do fator grupo [F(2,79)=17,275, p < 0,001, ƞ2 = 0,304 , β = 1,000], porém não 

houve efeito significativo para o fator condição [F(1,79)=0,116, p = 0,734, ƞ2 = 0,001 , β = 

0,063]. A interação entre grupo e não atingiu significância [F(2,79)=1,113, p = 0,334, ƞ2 = 

0,027, β = 0,239]. 

Para realizar os cálculos da regressão logística multinomial, foram utilizados os 

mesmos parâmetros do modelo utilizado nas tarefas de RE: como variáveis independentes as 

duas condições (características integradas e não-integradas) da tarefa de RV para predizer os 

diagnósticos clínicos (variável dependente). As variáveis Idade e Escolaridade foram 

acrescentadas ao modelo como covariáveis. Os resultados da regressão logística multinomial 

apontaram para um ajuste de modelo com p < 0,001, indicando que o modelo está bem 

ajustado. Ainda sobre a adequação do ajuste, o Qui-quadrado de Pearson foi igual a 92,591 

(p = 0,946), mais um indicativo da adequação de se utilizar estas variáveis para predizer os 

diagnósticos. A medida Nagelkerke (Pseudo R quadrado) indicou que a variação dos 

* 

* 
* 
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diagnósticos é explicada em 76% pelas variáveis de RV. O modelo, portanto, foi adequado 

para esta análise. Nos testes de razão de verossimilhança, Idade e Escolaridade não atingiram 

a significância estatística, apenas as duas variáveis independentes atingiram (RV não-

integradas p = 0,002; RV integradas p = 0,004). Neste modelo, foram corretamente 

classificados 84,6% dos Controles, 80,6% dos pacientes com DA e 50% dos pacientes com 

DFTvc. De maneira geral, o modelo classificou corretamente 74,4% dos casos, mostrando 

que as tarefas de RV são razoáveis para classificar os diferentes diagnósticos, e satisfatórias 

para classificar os pacientes com DA.  

 

A análise de acurácia diagnóstica da tarefa de RV com características não-integradas 

pode ser observada na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Acurácia diagnóstica da tarefa de RV com características não-integradas. 

Grupos AUC  Ponto de corte Sensibilidade Especificidade 

Controles x Demências 0,796 78,13% 0,731 0,768 

Controles x DA 0,835 78,13% 0,731 0,861 

Controles x DFTvc 0,726 78,13% 0,731 0,600 

DA x DFTvc 0,600 71,88% 0,500 0,500 

Nota. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência frontotemporal variante comportamental; AUC = área 

sob a curva. 

 

As análises de acurácia para o teste com características não-integradas apresentaram 

acurácia moderada para diferenciar Controles das demências, Controles x DA. Mostrou 

acurácia moderada para diferenciar Controles x DFTvc, e baixa acurácia para diferenciar DA 

e DFTvc. O melhor resultado foi para diferenciar Controles de DA, enquanto que o pior foi 

para diferenciar DA de DFTvc.  

Os indicadores de sensibilidade ficaram em níveis moderados (entre 70 e 79%) 

comparando Controles e demências, Controles e DA e Controles e DFTvc, e nível muito 

baixo (50%) para diferenciar DA x DFTvc. Em relação à especificidade, o teste de RV 

mostrou bons resultados na comparação de Controles e DA (86,1%), resultado moderado 

para diferenciar Controles de demências, e resultados ruins para diferenciar Controles de 

DFTvc e DA de DFTvc. De modo geral, é possível dizer que esta tarefa com características 
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não-integradas mostra maior acurácia para diagnóstico da DA. Os resultados da análise de 

acurácia da tarefa de RV com características integradas pode ser observada na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Acurácia diagnóstica do teste de reconhecimento visual com características 

integradas. 

Grupos AUC  Ponto de corte Sensibilidade Especificidade 

Controles x Demência 0,807 90,63% 0,654 0,768 

Controles x DA 0,809 90,63% 0,654 0,722 

Controles x DFTvc 0,803 90,63% 0,654 0,850 

DA x DFTvc 0,497 78,13% 0,450 0,583 

Nota. DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência frontotemporal variante comportamental; AUC = área 

sob a curva. 

 

As análises de acurácia para o teste com características integradas apresentaram 

acurácia moderada para diferenciar Controles de demências, Controles de DA e de DFTvc, 

mas muto baixa acurácia para diferenciar DA x DFTvc. Os indicadores de sensibilidade 

ficaram em níveis baixos (60% a 69%) comparando Controles e demências, Controles e DA, 

Controles e DFTvc, e níveis muito baixos para diferenciar DA de DFTvc. Quanto à 

especificidade, os resultados se mostraram moderados na comparação Controles x 

demências, Controles x DA, e Controles x DFTvc. Além disso, ficaram muito baixos para 

diferenciar DA de DFTvc. As curvas ROC com a linha de referência podem ser observadas 

na Figura 27. 
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Controles x Demências Controles x DA 

  

Controles x DFTvc DA x DFTvc 

  

Figura 27. Curvas ROC para as tarefas de reconhecimento visual (características integradas (verde) e não-

integradas (azul). 

 

 

5.3 Correlações com outros testes neuropsicológicos 

Os testes de memória integrativa foram correlacionados com outros testes 

neuropsicológicos realizados em uma sub amostra menor devido às diferenças nos protocolos 

utilizados em cada centro de pesquisa. Desta maneira, indicou-se, na nota de cada tabela, a 

quantidade de participantes envolvidos nas correlações. As Tabelas 10 e 11 a seguir 
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apresentam as correlações demonstrando quais as habilidades podem estar relacionadas de 

maneira geral com as tarefas de memória integrativa. Mais à frente no texto serão 

apresentadas as correlações para cada grupo clínico separadamente, pois isto auxiliará na 

discussão dos resultados. 

A Tabela 10 apresenta a matriz de correlação dos testes de memória integrativa com 

as baterias neuropsicológicas para rastreio de demência. Importante ressaltar que a idade não 

apresentou correlação significativa com os TMI. Em seguida, é apresentada a Tabela 11, 

mostrando as correlações dos TMI com os testes neuropsicológicos específicos. 

 

 

 

Tabela 10. Matriz de correlação dos testes de memória integrativa com variáveis 

sociodemográficas e testes de rastreio para demência. 

Spearman's rho RV Não-int. RV Int. RE Não-Int. RE Int. 

Idade -,123 -,092 -,171 -,134 

Escolaridade ,277** ,326** ,314** ,241* 

MEEM ,533** ,529** ,481** ,433** 

ACE-R Total ,380** ,389** ,595** ,498** 

ACE Atenção e Orientação ,392** ,319* ,330** ,326* 

ACE Memória ,423** ,439** ,530** ,494** 

ACE Fluência ,460** ,481** ,662** ,661** 

ACE Linguagem ,290* ,368** ,429** ,324* 

ACE Visual-espacial ,495** ,654** ,559** ,566** 

Nota: * p < 0,05; ** p< 0,01; N = quantidade de pessoas nesta correlação. N = 85 para correlações 

com Escolaridade e MEEM; N = 61 para correlações com a escala ACE-R. As variáveis ACE Atenção 

e Orientação, ACE Memória, ACE Fluência, ACE Linguagem e ACE Visual-espacial tem o mesmo 

valor de N que ACE-R Total.  
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Tabela 11. Matriz de correlação dos testes de memória integrativa com testes 

neuropsicológicos específicos. 

Spearman's rho RV Não-Int RV Int. RE Não-Int RE Int. 

Digitos direto ,172 ,030 ,182 ,155 

Digitos inverso .297* ,209 .265* .244* 

Teste de Trilhas A Tempo -.465** -.702** -.529** -.425** 

Teste de Trilhas B Tempo -.464** -.621** -.635** -.567** 

Hayling A Tempo -,270 -.390** -.348* -,263 

Hayling B Tempo -,217 -,246 -,169 -,093 

Hayling B Erros -.435** -.669** -.605** -.460** 

RAVLT Somatória .554** .432** .609** .544** 

RAVLT Tardia .509** .469** .611** .499** 

Nota: * p < 0,05; ** p< 0,01; N = quantidade de pessoas nesta correlação. N = 68 para correlações 

com Dígitos (direto e inverso); N = 51 para correlações com Teste de Trilhas A tempo; N = 40 para 

correlações com Teste de Trilhas B (diversos pacientes não conseguiram realizar a parte B do teste); 

N = 42 para as variáveis do teste Hayling; N = 79 para as variáveis do RAVLT.  

 

  

Nas Tabelas 12 e 13 constam as correlações das tarefas com outros testes 

neuropsicológicos nos grupos DA e DFTvc. As variáveis idade, escolaridade, ACE - 

Linguagem, Dígitos Ordem Direta e Inversa, Hayling A tempo, Hayling B tempo, RAVLT 

somatória e recuperação tardia não tiveram correlação significativa acima de 0,5 com os 

testes de memória integrativa no grupo DA, tampouco no DFTvc. 
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Tabela 12. Correlações das tarefas de memória integrativa com outros testes 

neuropsicológicos no grupo DA. 

Spearman's rho RV integradas RE integradas 

ACE-R Total 0,535** 0,619**  

ACE Atenção e Orientação 0,335 0,584** 

ACE Memória 0,524* 0,544** 

ACE Fluência 0,147 0,562 ** 

ACE Visual-espacial 0,576** 0,522* 

Teste de Trilhas A Tempo -0,688** -0,342 

Teste de Trilhas B Tempo -0,565* -0,748** 

Hayling B Erros -0,449 0,238 

Fluência Letra P 0,122 0,363 

Fluência animais -0,081 0,448* 

Rep. Vis. Imediata 0,468* 0,315 

Rep. Vis. Tardia 0,180 0,030 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; N = quantidade de pessoas nesta correlação. N = 23 para correlações 

com os escores da escala ACE-R e as fluências verbais; N = 22 para correlações com Teste de Trilhas 

parte A e N = 15 com a parte B; N = 14 para correlações com o Hayling parte B erros; N = 25 para 

correlações com Reprodução visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 72 

 

Tabela 13. Correlações das tarefas de memória integrativa com outros testes 

neuropsicológicos no grupo DFTvc. 

Spearman's rho RV integradas RE integradas 

ACE-R Total 0,313 0,588** 

ACE Atenção e Orientação 0,268 0,433* 

ACE Memória 0,059 0,362 

ACE Fluência 0,403* 0,718**  

ACE Visual-espacial 0,574** 0,701** 

Teste de Trilhas A Tempo -0,611** -0,367 

Teste de Trilhas B Tempo -0,733** -0,407 

Hayling B Erros -0,579** -0,424* 

Fluência Letra P 0,489** 0,621** 

Fluência animais 0,375 0,684** 

Rep. Vis. Imediata 0,001 0,587** 

Rep. Vis. Tardia 0,295 0,531** 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; N = quantidade de pessoas nesta correlação. N = 23 para correlações 

com os escores da escala ACE-R e as fluências verbais; N = 22 para correlações com Teste de Trilhas 

parte A e N = 15 com a parte B; N = 14 para correlações com o Hayling parte B erros; N = 25 para 

correlações com Reprodução visual.  

 

 

 As matrizes de correlações demonstraram que os testes de memória integrativa 

apresentaram correlação fraca com escolaridade, e não apresentaram correlações 

significativas com idade. Quanto às correlações entre os testes de memória integrativa e os 

testes de rastreio cognitivo para demência, verificou-se correlações moderadas a altas com 

alguns testes. A tarefa de RV mostrou valores moderados de correlação com o MEEM e as 

tarefas visuoespaciais da bateria ACE-R. A tarefa de RE mostrou valores moderados de 

correlação com a ACE-R total, tarefas de memória e visuoespaciais da ACE-R. Como 

esperado, a tarefa de RV mostrou correlação maior com ACE Visual espacial do que a tarefa 

de RE, enquanto que esta última, por sua vez, mostrou correlação maior com ACE Fluência 

do que a primeira. 



   

 73 

 

 Em relação aos testes neuropsicológicos específicos, a tarefa de RV com 

características não integradas apresentaram valores moderados de correlação com os 

seguintes testes: RAVLT (somatória das 5 tentativas e recuperação tardia). Já a tarefa de RV 

com características integradas mostrou padrão um pouco diferente, com valores moderados 

de correlação com os seguintes testes: Teste de Trilhas partes A e B e teste de Hayling parte 

B (quantidade de erros). A tarefa de RE com características não-integradas apresentou 

valores moderados de correlação com os seguintes testes: Teste de Trilhas parte A, teste de 

Hayling parte B (quantidade de erros), RAVLT (somatória das 5 tentativas e recuperação 

tardia), e valor alto de correlação com o teste Teste de Trilhas parte B. A tarefa de RE com 

características integradas apresentou valores moderados de correlação com os seguintes 

testes: Teste de Trilhas parte B e RAVLT (somatória das 5 tentativas e recuperação tardia). 

As análises das matrizes de correlação serão realizadas na Discussão Geral deste trabalho. 

 

 

5.4 Comparação entre as duas modalidades testes 

 

Para comparar o desempenho em relação à acurácia dos testes (de RV e RE), foi 

utilizado o pacote pROC no programa R (Robin et al., 2011). Os resultados estão nas Tabelas 

14 e 15. 

 

Tabela 14. Comparação das curvas ROC intra-teste  

 

RE não 

integrada 

RE 

integrada 
p-valor 

RV não 

integrada 

RV 

integrada 
p-valor 

Controles vs 

Demências 
0,8535 0,7774 0,05755 0,7964 0,8067 0,8469 

Controles vs DA 0,8973 0,8527 0,2657 0,8355 0,8088 0,633 

Controles vs 

DFTvc 
0,7682 0,6311 0,03997 0,726 0,8029 0,3218 

DA vs DFTvc 0,711 0,7937 0,1408 0,6 0,4965 0,1988 

Nota. Em negrito as comparações que atingiram e se aproximaram da significância estatística. 
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Tabela 15. Comparação das curvas ROC inter-testes. 

 

RE não 

integrada 

RV não 

integrada 
P-valor 

RE 

integrada 

RV 

integrada 
P-valor 

Controles x 

Demências 
0,8535 0,7964 0,05731 0,7774 0,8067 0,9535 

Controles x DA 0,8973 0,8355 0,05418 0,8527 0,8088 0,2418 

Controles x 

DFTvc 
0,7682 0,726 0,2799 0,6311 0,8029 0,1153 

DA x DFTvc 0,711 0,6 0,3822 0,7937 0,4965 0,0006146 

Nota. Em negrito as comparações que atingiram e se aproximaram da significância estatística. 

 

 Em relação a qual teste seria melhor para diferenciar os grupos, houve uma tendência 

à significância em relação à comparação das tarefas RE e RV não integradas para diferenciar 

os grupos Controles de demências e Controles de DA, com maiores indicadores (AUC) em 

favor da RE. Em relação às tarefas integradas, houve uma diferença significativa entre a 

tarefa RE e RV para diferenciar os pacientes com DA e DFTvc, em favor da RE. Ou seja, a 

tarefa de RE seria melhor para diferenciar os dois grupos. Isto está em acordo com os 

resultados, visto que os resultados da AUC são muito diferentes nas duas tarefas para 

diferenciar os grupos.  

 Finalmente, foram comparados os desempenhos nas tarefas integradas e não-

integradas em cada uma das tarefas, RE e RV, nos grupos clínicos. Estas comparações foram 

realizadas através do teste Wilcoxon signed-rank, e estão descritas na tabela abaixo: 
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Tabela 16. Comparação entre tarefas integradas e não integradas nas duas modalidades: RE 

e RV. 

 DA DFTvc 

 P-valor TE P-valor TE 

RE integradas x RE não-integradas < 0,001 0,50 0,055 0,32 

RV integradas x RV não-integradas 0,088 0,20 0,822 0,04 

 Nota. TE = tamanho de efeito.  

 

 Verificou-se que houve uma diferença estatística significativa entre o desempenho 

dos pacientes com DA nas tarefas com características integradas e não-integradas, e uma 

tendência à significância no grupo DFTvc. Quanto à comparação entre as tarefas com 

características integradas e não-integradas no teste de RV, houve uma tendência à 

significância estatística no grupo DA e não houve diferença no grupo DFTvc. 

 

5.5 Comparação entre DA e DFTvc amnéstico 

 A afirmação de que os déficits na memória integrativa são específicos dos pacientes 

com DA pode ser melhor avaliada ao compararmos pacientes com DA aos pacientes com 

DFTvc que tenham déficits amnésticos. Desta maneira, ao mantermos a capacidade da 

memória episódica constante entre os grupos, poderíamos verificar se as diferenças nas 

tarefas de memória integrativa se mantêm entre os grupos. Foram selecionados, então, para 

esta análise apenas os pacientes DFTvc que apresentaram déficits amnésticos (igual ou menor 

que -1,5 desvios-padrão abaixo da média), verificados através da recuperação tardia do teste 

RAVLT para serem comparados aos pacientes com DA. Além disso, selecionou-se apenas 

os pacientes que tinham realizado as duas tarefas (RE e RV). Na Tabela 17 é possível 

observar as características desta sub amostra. 
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Tabela 17. Comparações entre os grupos clínicos envolvendo Controles, DA e DFTvc 

amnéstico 

  Controles 

(n = 32) 

DFTvc 

(n = 11) 

DA 

(n = 26) 
p 

Idade 67,84 (6,82) 68,82 (9,50) 72,15 (8,31) 0,116 

Escolaridade 12,25 (3,69) 9,55 (5,75) 9,88 (4,75) 0,079 

CDR 0,00 (0,00)bc 0,91 (0,30)a 0,69 (0,47)a <0,001 

MEEM 28,06 (1,56)bc 24,00 (4,58)a 23,46 (3,63)a <0,001  

RAVLT  

Soma 
47,13 (8,74)bc 25,64 (8,50)a 25,12 (5,86)a <0,001  

RAVLT  

Recordação tardia 
10,00 (3,00)bc 1,45 (1,44)a 0,85 (1,05)a <0,001  

RAVLT  

Reconhecimento 
12,82 (2,17)bc 2,82 (5,83)a 1,85 (11,85)a <0,001  

RE não-integrada 83,69 (10.20)bc 67,45 (12.55)a 56,96 (17,85)a <0,001  

RE integrada 74.31 (17.57)c 62,64 (16.44)c 44.88 (23.16)ab <0,001  

RV não-integrada 83,47 (10,85)c 73,27 (10,72) 69,23 (14,33)a <0,001  

RV integrada 90,56 (11,34)bc 68,27 (25,35)a 73,08 (17,37)a <0,001  

Notas. Média e desvio padrão; N=69; DA = Doença de Alzheimer; DFTvc = Demência Frontotemporal variante 

comportamental; MEEM=Mini-exame do estado mental; RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test 

(somatória = soma das 5 tentativas; recordação = após 30 minutos); RE = Teste de memória integrativa de 

recordação espontânea; RV = Teste de memória integrativa de reconhecimento visual; p-valor referente aos 

testes ANOVA ou Kruskal Wallis; a = difere significativamente dos Controles (p<0,05); b = difere 

significativamente dos pacientes com DFTvc (p<0,05); c = difere significativamente dos pacientes com DA 

(p<0,05). 

 

  

Observa-se que os grupos não apresentaram diferenças significativas em relação à 

idade e à escolaridade. Além disso, os grupos DA e DFTvc não mostraram diferença em 

relação ao estadiamento da demência (CDR), tampouco em relação ao desempenho no 
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MEEM e RAVLT. As comparações entre os grupos nas tarefas de memória integrativa 

podem ser visualizadas na Figura 28, com os colchetes representando as diferenças que 

atingiram a significância estatística (p < 0,05): 

 

 

 

Figura 28. Comparação entre os grupos nas tarefas de memória integrativa. 

 

Observa-se que nas tarefas de RE, Controles se diferenciaram dos grupos de pacientes 

na tarefa não-integrada, entretanto, na tarefa integrada houve diferença entre DA e os demais 

grupos (Controles e DFTvc) apenas. Em relação às tarefas de RV, houve diferença 

significativa entre Controles e DA na tarefa não-integrada, já na tarefa integrada houve 

diferença entre Controles e os demais grupos. Os resultados encontrados nesta sub-amostra 

foram semelhantes aos observados na amostra completa.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 

 Esta investigação teve como objetivo testar a acurácia diagnóstica para a detecção da 

DA dos testes de memória integrativa conjuntiva nas modalidades de RE e RV. Os resultados 

indicaram que a acurácia diagnóstica depende da tarefa utilizada. A tarefa de RE com 

características apresentou melhores indicadores de acurácia para a detecção da DA, pois foi 

capaz de diferenciar DA dos Controles (AUC = 0,853) e DA de DFTvc (AUC = 0,794). Já a 

tarefa de RV com características integradas mostrou uma acurácia um pouco menor para 

diferenciar DA dos Controles (AUC = 0,809), e acurácia muito baixa, no nível do acerto ao 

acaso, para diferenciar DA de DFTvc (AUC = 0,497). Estas diferenças das tarefas também 

foram constatadas nas regressões logísticas, em que as tarefas de RE foram capazes de 

identificar corretamente 100% dos pacientes com DA em relação aos outros dois grupos, 

enquanto que as tarefas de RV foram capazes de identificar 80,6% dos pacientes com DA. 

Observou-se o mesmo padrão quando as análises foram feitas comparando Controles, DA e 

DFTvc com perfil amnéstico. Nestas análises, o grupo DA mostrou menor desempenho na 

tarefa de RE do que os demais grupos, entretanto, na tarefa de RV DA e DFTvc tiveram o 

mesmo desempenho. Sendo assim, a tarefa de RE com características integradas mostrou 

resultados que sugerem ter especificidade para a detecção da DA, enquanto que a tarefa de 

RV os grupos com demência apresentaram desempenho semelhante.  

 

6.1 Testes de Recordação Espontânea 

 O TMI na modalidade RE exige que o indivíduo examine uma tela com cores e 

desenhos de objetos comuns com as características separadas ou integradas e na sequência 

diga quais objetos e cores foram vistos (características separadas) ou quais objetos coloridos 

foram vistos (características integradas). Os resultados com esta modalidade indicaram que 

o TMI RE com características integradas pode contribuir para o dagnóstico diferencial entre 

a DA e a DFTvc.  
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Quando comparados os três grupos clínicos no teste de RE, os pacientes (DA e 

DFTvc) apresentaram piores resultados que os Controles na condição com características 

não-integradas. Entretanto, na condição integrada, os pacientes com DA apresentaram 

resultado significativamente inferior aos demais grupos (Controles e DFTvc). As curvas 

ROC confirmaram estes resultados, sugerindo que a condição integrada pode ser um teste 

satisfatório no diagnóstico da DA, e diferencial entre DA e DFTvc. A análise de acurácia 

mostrou uma capacidade discriminativa de pouco mais de 80% para os pacientes com DA 

em relação aos Controles e aos pacientes com DFTvc, uma porcentagem bastante satisfatória, 

pois todos os pacientes estavam em estágios leves da doença. Além disso, a análise de 

regressão mostrou que se utilizarmos as tarefas não-integradas e integradas em conjunto seria 

possível identificar corretamente 100% dos pacientes com DA, mostrando que estes 

pacientes mostram um déficit específico nestas tarefas. Os testes, porém, não seriam 

indicados para realizar o diagnóstico entre Controles e DFTvc, pois estes últimos mostraram 

desempenho semelhante aos Controles na tarefa com características integradas. Assim, as 

análises mostraram que, mesmo sendo um teste muito simples e rápido de ser aplicado, é um 

teste com grande potencial clínico. São apenas seis tentativas em cada modalidade, com 

satisfatória acurácia diagnóstica para DA.  

 A especificidade do déficit na capacidade de integração de forma e cor também ficou 

evidente nos demais resultados. Em primeiro lugar, na comparação entre os grupos, em 

relação à variável “custo da integração” (porcentagem de queda no desempenho entre a 

condição não-integrada e a condição integrada), os resultados mostraram que o grupo de 

pacientes com DA apresentou a maior porcentagem de queda quando comparado aos outros 

grupos. Entretanto, a acurácia para detecção da DA baseada no Custo da Integração foi menor 

do que a acurácia do escore total na condição integrada. Isto pode ser explicado pelo desvio 

padrão elevado do Custo da Integração, que pode ter ocorrido devido à dificuldade da prova 

com 6 itens por tela, especialmente na condição não-integrada. Esta dificuldade maior pode 

ter distorcido a relação entre a condição não-integrada e a integrada. Em estudos anteriores 

(por exemplo, Della Sala et al., 2002; Parra et al., 2009), os pacientes não mostraram 

diferença significativa em relação aos Controles na tarefa não-integrada, porque a tarefa era 

mais simples, com 4 itens por tela (2 cores e dois objetos). Estes resultados sugerem que as 

dificuldades na realização da integração entre formas e cores é específico da DA e confirmam 
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achados de estudos anteriores (Parra et al., 2009; Della Sala et al., 2012), agora com uma 

amostra maior e num contexto sociocultural diferente.  

Nos estudos prévios, entretanto, foram utilizadas diferentes estratégias metodológicas 

no teste de RE, visto que a dificuldade do teste para o grupo controle e para o grupo de 

pacientes era equiparada, e estes últimos realizavam uma tarefa com menos itens expostos 

na tela. Sendo assim, o grupo controle e de pacientes não mostravam diferenças na tarefa 

com características não-integradas, e apenas o grupo com DA apresentou déficit na condição 

com características integradas. No presente estudo, utilizamos o teste com o mesmo grau de 

dificuldade para Controles e pacientes, visando, com isso, contribuir com novos dados sobre 

a possibilidade de uso clínico do teste. Escolhemos, para isso, utilizar telas com seis 

características (três cores e três objetos), para evitar o efeito teto, especialmente no grupo 

controle. Entretanto, esta quantidade de características apresentadas na tela, possivelmente 

sobrecarregou a memória de curto-prazo dos pacientes, especialmente na tarefa com 

características não-integradas que exigiu o exame visual de seis itens. Com isso, pacientes 

com DA apresentaram rebaixamento tanto na tarefa não-integrada quanto na integrada, e a 

dificuldade específica dos pacientes com DA na tarefa integrada ficou menos evidente do 

que em pesquisas anteriores, que mostravam desempenho dos pacientes com DA e Controles 

na tarefa não-integrada, mas déficits importantes na tarefa integrada. Acreditamos que em 

pesquisas futuras o número de estímulos na tela deveria ser de quatro características por 

tentativa, evitando a sobrecarga na memória de curto-prazo e possibilitando que o efeito 

específico do déficit para a integração de dados nos pacientes com DA seja observado de 

modo mais claro. 

Comparando o desempenho dos pacientes deste estudo com os resultados reportados 

na literatura (Della Sala et al., 2012), verificamos os seguintes valores na Tabela 18. 
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Tabela 18. Comparação de desempenho dos pacientes do estudo com pacientes da literatura 

na tarefa de Recordação Espontânea. 

Grupo  Presente estudo 
Della Sala et al., 2012  

(valores aproximados) 

DFTvc 

Idade 69,09 69,12 

Escolaridade 11,17 7,71 

Não integrada 71,72% 65% 

Integrada 66,61% 80% 

DA 

Idade 71,40 72,93 

Escolaridade 10,09 7,13 

Não integrada 57,14% 58% 

Integrada 43,51% 25% 

 

Verifica-se que, além das diferenças nas tarefas descritas acima, há diferença nas 

características das amostras: os pacientes do estudo Della Sala et al. (2012) tinham idades 

semelhantes ao do presente estudo, porém eram menos escolarizados. O grupo DFTvc do 

estudo anterior teve desempenho significativamente maior do que os do presente estudo na 

tarefa com características integradas. Isto pode ter ocorrido devido ao fato que Della Sala et 

al. (2012) incluíram pacientes com as variantes de linguagem da DFT, em estágio moderado 

da demência, e apresentou telas com menos itens aos pacientes do que na presente pesquisa. 

No artigo de Della Sala et al. (2012), os pacientes com DFTvc, DV, demência de Parkinson 

e demência com corpos de Lewy mostraram melhor desempenho na tarefa integrada do que 

na tarefa não integrada, enquanto que no presente estudo todos os grupos tiveram um custo 

da integração. Os pacientes com DA do artigo de Della Sala et al. (2012) tiveram desempenho 

significativamente menor que os do presente estudo na tarefa com características integradas. 

Mesmo aumentando a dificuldade da tarefa, nossos pacientes tiveram desempenho 

semelhante aos de Della Sala et al. (2012) na tarefa não-integrada, e desempenho bem 

diferente na tarefa integrada. Isto poderia ser explicado pelo fato de Della Sala et al. (2012) 

terem incluído na pesquisa pacientes em estágios moderados da DA, enquanto que no 

presente estudo apenas pacientes em estágios leves foram incluídos. 



   

 82 

 

A comparação de Controles e pacientes com DA do presente estudo com resultados 

obtidos em estudos prévios pode ser encontrada na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Comparações entre os resultados do presente estudo e estudos anteriores na tarefa 

de Recordação Espontânea. 

 RE 

Presente 

estudo 

Della Sala et al., 

2012 

(Parra et al., 

2009a) 

(Experimento 1) 

Controle 

Não-integrada 83.69% 68% 83% 

Integrada 74.31% 63% 75% 

Idade / 

Educação 

67.84 / 12.25 69.35 / 7.25 69.78 / 7.08 

Características 6 8 6 

DA 

Não-integrada 57,14% 58% 63% 

Integrada 43,51% 25% 40% 

Idade / 

Educação 

71.40 / 10.09 72.93 / 7.13 73.26 / 6.39 

Características 6 4 4 

 

 

Comparado ao estudo de Parra et al. (2009a), os resultados desta investigação foram 

similares para ambos os grupos, mesmo com diferenças em relação à educação e quanto ao 

número de características apresentadas por tela. Em ambos os estudos prévios foram 

utilizadas tarefas mais fáceis para os pacientes. A estratégia que utilizamos no presente 

estudo visava realizar a mesma tarefa para pacientes e Controles, facilitando a aplicabilidade 

na prática clínica. Entretanto, a escolha pela tarefa mais difícil pode ter levado a uma sub-

estimação do custo do binding, visto que o desempenho na tarefa não-integrada se mostrou 
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prejudicada nos pacientes com demência. Assim sendo, possivelmente a utilização da tarefa 

com menor quantidade de itens por tela seja mais adequada para identificar a dissociação 

clássica nos pacientes com DA (desempenho na tarefa não-integrada > integrada).  

Ainda, os resultados das análises de modelos mistos (adjusted transform test) 

mostraram uma interação significativa entre grupo diagnóstico e a condição, sendo assim, 

existe uma diferença no desempenho entre as condições não-integrada e integrada associada 

ao grupo. Ou seja, ser de um grupo diagnóstico ou outro interfere na relação entre o 

desempenho não-integrada e integrada, especialmente o grupo DA, em que esta relação 

pareceu mais forte.  

Quanto às correlações do teste de RE com características integradas com os demais 

testes neuropsicológicos, verificou-se que este teste se relaciona com testes que são utilizados 

para avaliar memória episódica (RAVLT somatória e tardia e escore de memória da ACE-

R), funções executivas (Teste de Trilhas parte B, escore de fluência da ACE-R) e habilidades 

visuoespaciais (escore visuoespacial da ACE-R). Além disso, se correlacionou com escores 

globais de cognição (ACE-R total, e, em menor escala, com MEEM). Desta maneira, o teste 

parece recrutar diferentes sistemas cerebrais, podendo estar associado ao funcionamento 

integrado destas regiões, sendo impactado por uma possível perda de conexão. Esta hipótese 

poderia explicar porque pacientes com DA tem pior desempenho nesta tarefa. Estudos já 

demonstraram que a DA afeta a conexão entre diferentes regiões, especialmente em relação 

à rede de modo basal (livre tradução do inglês: default mode network) (Greicius et al., 2004; 

Lee et al., 2016; Sohn et al., 2014). A rede de modo basal abarca regiões como cíngulo 

posterior, precúneus, córtex pré-frontal medial (Raichle et al., 2001). A hipótese sugere que 

o rebaixamento na atividade do cíngulo posterior reflete-se o rebaixamento de suas conexões 

com o lobo temporal medial, especialmente córtex entorrinal (Bradley et al., 2002; Matsuda, 

2001), que é a primeira região acometida pela DA (Braak and Braak, 1997; Delacourte et al., 

1999). 

 Adicionalmente, foram realizadas análises quanto às propriedades psicométricas do 

teste (ANEXO B). O teste de RE teste mostrou boas propriedades psicométricas para sua 

utilização. Apresentou ótimos índices de consistência interna e de fidedignidade (medida 

através da correlação entre as duas metades do teste). Análises fatoriais, juntamente com o 

indicador de consistência interna, provaram que existe um fator (traço latente) que explica a 
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maior parte da variância deste teste. Estes achados apoiam a validade de construto deste teste 

(Pasquali, 2009). Os achados clínicos, assim como as correlações com outros testes 

neuropsicológicos, também podem ser considerados provas da validade do teste (análise por 

hipótese, através de intervenção experimental e correlação com outros testes). Em relação à 

análise dos itens na tarefa com características integradas, evidenciou-se que em todos os 

grupos houve uma diferença estatística significativa entre a quantidade de cores e formas 

recordadas (formas > cores). Este fato pode sugerir que na integração de objetos com as cores 

estas diferentes características não tem o mesmo peso. Ou seja, existe uma hierarquia para as 

informações, sendo necessário primeiro ter a consciência da forma ou do objeto para, depois, 

poder integrá-lo com uma determinada cor.   

  

6.2 Testes de Reconhecimento Visual 

Na tarefa de RV os participantes devem reconhecer mudanças em cores ou formas 

(características não-integradas) ou em sua combinação (características integradas) em duas 

telas consecutivas.  

 Comparando os grupos nos testes de RV, os resultados mostraram que tanto na tarefa 

com características não-integradas quanto na integrada houve diferença significativa entre os 

grupos controle e DFTvc e Controles com DA (Controles > DFTvc = DA). Sendo assim, os 

pacientes com DFTvc e DA apresentaram perfil semelhante de dificuldades em relação ao 

grupo controle.  

Em relação ao custo da integração, nesta atividade observou-se que em todos os 

grupos houve uma melhora na condição integrada em relação à condição não-integrada. 

Neste sentido, não houve custo com a integração, mas sim benefício da integração. Isto foi o 

oposto do observado na tarefa de RE, onde houve perda no desempenho na condição 

integrada. Isto pode ter ocorrido pois a tarefa com características não-integradas utilizada no 

presente estudo foi diferente da tarefa utilizada em estudos anteriores (Parra et al., 2010a, 

2010b, 2009a), em que estes últimos utilizaram uma tarefa com características não-integradas 

com somente duas formas. Como nos estudos anteriores eram apresentados apenas dois itens 

na tela para os pacientes, era mais fácil e eles não apresentaram diferença significativa em 

relação aos Controles (Parra et al., 2010a, 2010b, 2009a). No presente estudo, entretanto, por 

utilizar quatro itens na tarefa não-integrada (duas formas e duas cores), houve diferença 
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significativa entre Controles e os pacientes com demência (Controles > DFTvc = DA). Desta 

maneira, argumentamos que houve uma sobrecarga da memória de curto-prazo dos pacientes 

já na tarefa não-integrada. 

Comparando com o estudo de Parra et al. (2010b), os resultados do presente estudo 

apresentaram piores indicadores de sensibilidade e especificidade para detecção da DA. 

Enquanto no presente estudo encontrou-se sensibilidade de 65,4% e especificidade de de 

72,2%, Parra et al. (2010b) encontraram sensibilidade de 86% e especificidade de 100% 

comparando com Controles. As diferenças também podem ser explicadas pelo modo de 

correção do teste, pois utilizamos aqui a porcentagem de respostas corretas, enquanto que 

Parra et al. (2010b) utilizaram a correção A’. A correção A’ é obtida com a seguinte fórmula: 

0.5+[(H F) (1+H F)/4H (1 F)], quando H F, ou 0.5 [(F H) (1+F H)/4F (1 H)], quando H<F. 

H é a taxa de acertos (número de acertos dividido pelo número total de tentativas 

“diferentes”), e F é a taxa de falso-positivo (número de falsos positivos dividido pelo número 

total de de tentativas “iguais”). Ainda, eles incluíram pacientes em estágios moderados da 

doença (MEEM acima de 14 pontos), enquanto que no presente estudo apenas pacientes em 

estágios leves foram incluídos. Em estudo mais recente, Della Sala et al. (2016) aplicaram 

esta tarefa em Controles e pacientes com DA, e obtiveram valor da área sob a curva de 100%, 

com sensibilidade e especificidade de 100% (Della Sala et al., 2016). Ou seja, foram capazes 

de discriminar corretamente todos os pacientes e Controles com a tarefa de RV com 

características integradas. 

Em relação à tarefa com características integradas, observou-se diferença 

significativa entre Controles em relação aos pacientes com DA e DFTvc (Controles > DFTvc 

= DA). Não foram encontrados estudos anteriores que utilizaram a tarefa de RV em pacientes 

com DFTvc. É interessante observarmos que tanto a tarefa de RE quanto a de RV avaliam a 

memória conjuntiva (integração de formas / objetos e cores). Entretanto, na mesma amostra 

de sujeitos, os diferentes grupos não apresentaram resultados semelhantes nestas duas 

modalidades de TMI. Enquanto na tarefa de RE o déficit na integração foi específico para os 

pacientes com DA, na tarefa de RV os grupos de pacientes com DA e DFTvc mostraram 

desempenho semelhante.  

Estes achados podem sugerir que estas tarefas são baseadas em diferentes 

mecanismos cerebrais. A tarefa de RV pode ter uma relação maior com regiões frontais e 
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parietais (Parra et al., 2015b, 2014; Smith et al., 2016), justificando a dificuldade tanto para 

os pacientes com DFTvc (regiões frontais) quanto DA (parietais). Não foram encontrados 

estudos sobre quais regiões cerebrais estariam envolvidas na tarefa de RE, mas possivelmente 

não ocorre a ativação da mesma rede neural, pois é necessário que o paciente reconheça e 

diga em voz alta o nome dos objetos e cores, havendo recrutamento de recursos verbais e 

possivelmente havendo envolvimento dos lobos temporais. No presente estudo, as evidências 

apontaram neste sentido, já que correlacionando os testes de memória integrativa com os 

testes neuropsicológicos, a tarefa de RE integrada se correlacionaou mais fortemente às 

tarefas de memória episódica (RAVLT somatória e recuperação tardia) e de funções 

executivas (Teste de Trilhas parte B), enquanto que a tarefa de RV integrada se correlacionou 

mais fortemente com tarefas de velocidade de processamento e funções executivas (Teste de 

Trilhas partes A e B; Hayling parte B), e não de memória episódica. Mais adiante 

discutiremos estas diferenças mais aprofundadamente, utilizando correlações das tarefas com 

outros testes cognitivos, mas subdividindo os grupos clínicos.  

Diferentemente da tarefa de RE, não foi observada interação significativa entre 

diagnóstico e condição, ou seja, com diferentes diagnósticos não há uma diferença de 

desempenho entre as condições. Novamente, isto pode ser decorrente do fato da condição 

com características não-integradas ter sido difícil para os pacientes com DA e DFTvc, o que 

não favoreceu uma diferença maior entre as condições. 

Comparando o desempenho dos pacientes com DA no presente estudo com os 

pacientes com DA estudos prévios, percebe-se que os estudos apresentaram resultados 

semelhantes na tarefa com características integradas. No estudo de Parra e colaboradores 

(2010), os pacientes com DA obtiveram desempenho de aproximadamente 65%, e no estudo 

de Parra e colaboradores (2010b) desempenho um pouco acima de 70%. Estes resultados 

estão próximos dos resultados obtidos pelos pacientes com DA no presente estudo 

(aproximadamente 75%). Entretanto, maior diferença é observada na tarefa com 

características não-integradas. Em Parra e colaboradores (2010, 2010b), o reconhecimento 

na tarefa para formas os pacientes com DA obtiveram desempenho semelhante ao dos 

Controles (por volta de 85%), assim como reconhecimento para somente cores (por volta de 

95%). Sendo assim, conjecturando sobre os resultados obtidos na presente pesquisa, caso 

tivéssemos realizado a tarefa com apenas formas, por exemplo, e os pacientes com DA 
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tivessem os resultados semelhantes aos apresentados nos estudos da literatura, haveria 

rebaixamento na tarefa de integração ao menos no grupo com DA, sugerindo, junto com a 

literatura, a especificidade da dificuldade de integração na DA em relação aos Controles. O 

fato da tarefa de base na preente pesquisa ter sido o TMI RV com caraterísticas não 

integradas, envolvendo formas e cores, e com maior número de estímulos na tela (ao invés 

de somente cores ou somente formas), pode ter tornado esta condição mais desafiadora. Em 

comparação, a tarefa com formas e cores integradas pode ser mais fácil por oferecer um 

menor número de itens para rastreio visual na tela. 

Em relação à acurácia do teste de RV, os resultados apontam para uma acurácia menor 

em relação à tarefa de RE. Os valores das áreas sob a curva são menores, assim como os 

valores de sensibilidade e especificidade. A tarefa de RV com características integradas 

mostrou acurácia satisfatória (acima de 70%), com valores equivalentes para diagnosticar 

DA e DFTvc. Estes resultados parecem sugerir que pacientes com DFTvc também 

apresentam dificuldades no processamento de dados visuais que dificilmente são codificados 

verbalmente, discussão que será aprofundada na discussão geral do trabalho. 
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7. DISCUSSÃO GERAL 

  

 

 

Os resultados desta investigação sugerem que o TMI baseado em RE e RV 

apresentaram padrões distintos de acurácia diagnóstica. Na tarefa de RE, os pacientes com 

DA apresentaram pior desempenho na tarefa em que era necessário realizar a integração de 

cores e objetos (Controles = DFTvc > DA). Entretanto, na tarefa de RV, os grupos com 

demência mostraram déficit na condição integrada quando comparados aos Controles 

(Controles > DFTvc = DA). O mesmo padrão foi encontrado na sub-amostra de pacientes 

com DFTvc com déficits amnésticos. Desta maneira, apenas na tarefa de RE houve maior 

especificidade para pacientes com DA, compatível com a literatura já apresentada (Della Sala 

et al., 2012). Além disso, este foi o primeiro trabalho a aplicar o teste de RV em pacientes 

com DFTvc, demonstrando que estes pacientes também apresentam dificuldades nesta tarefa. 

Assim, os resultados obtidos no presente estudo mostram que o paradigma utilizado para 

avaliar a memória integrativa conjuntiva pode ter implicações importantes na capacidade 

diagnóstica e nos resultados obtidos.  

Esta diferença nos leva à questão imposta pelos resultados: quais seriam as diferenças 

entre as tarefas de RE e RV? Apesar das duas tarefas avaliarem a memória integrativa 

conjuntiva, possivelmente elas avaliam esta habilidade através de diferentes mecanismos. A 

tarefa de RV utiliza o paradigma de reconhecimento, com estímulos que dificilmente são 

nomeáveis. Desta maneira, evita-se utilizar recursos verbais, mantendo os estímulos na 

memória de curto prazo visual (esboço visuoespacial). Entretanto, na tarefa de RE, os 

indivíduos devem memorizar estímulos nomeáveis (objetos e cores comuns) para depois 

dizerem em voz alta o que eles memorizaram. Desta maneira, as informações não 

permanecem apenas na memória de curto prazo visual, necessitando, em alguma medida, de 

recursos verbais. Estas diferenças na tarefa podem modificar o desempenho dos diferentes 

grupos clínicos, visto que estes podem apresentar dificuldades específicas no processamento 

visual ou verbal dos estímulos.  
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Há, ainda, que se levantar outra questão: por que os pacientes com DFTvc 

apresentaram o mesmo perfil dos pacientes com DA na tarefa de RV e perfil diferente na 

tarefa de RE? Ao menos três hipóteses podem ser levantadas sobre isso: 1) a tarefa de RV 

exigiria maiores recursos de MO de maneira geral, então os pacientes com DFTvc teriam 

prejuízos nesta tarefa devido a dificuldades na MO, e não na memória integrativa; 2) os 

pacientes com DFTvc teriam dificuldades relacionadas às habilidades visuoespaciais, 

especialmente para manter informações na MO visual (esboço visuoespacial), mas não 

mostrariam tanta dificuldade para manter informações na MO verbal (alça fonológica). Isto 

explicaria porque os pacientes com DFTvc, ao utilizar recursos verbais (tarefa de RE), teriam 

desempenho similar aos Controles, e ao utilizarem apenas recursos visuais (tarefa de RV) 

teriam desempenho similar ao dos pacientes com DA. Entretanto, a dificuldade dos pacientes 

com DFTvc não estaria relacionada à dificuldade em realizar a integração da forma e da cor, 

mas sim na manutenção da informação visual na memória de curto prazo como um todo.  

Uma maneira de verificarmos estas diferenças entre os grupos clínicos é possível por 

meio da análise das correlações entre as tarefas de memória integrativa com os demais testes 

neuropsicológicos em cada grupo clínico. Verificou-se que no grupo DFTvc, a tarefa de RV 

com características integradas correlacionou-se significativamente com o escore visual-

espacial da ACE, e correlacionou-se negativamente com testes de velocidade de 

processamento (Teste de Trilhas A), funções executivas (Teste de Trilhas B) e controle 

inibitório (Hayling B erros). No grupo com DA, o teste RV com características integradas 

correlacionou-se com o escore total da ACE-R, com a ACE Memória e ACE Visual-espacial 

e mostrou correlação negativa com os testes de Trilhas A e B. Comparando as correlações 

dos grupos, verifica-se que no grupo DFTvc houve maior correlação com testes que avaliam 

funções executivas do que no grupo com DA. Já neste último grupo houve maior correlação 

com variável de cognição global (ACE-R total) e de memória (ACE Memória).  

Por outro lado, na tarefa de RE com características integradas, no grupo DFTvc as 

correlações foram maiores com escores de cognição geral (ACE-R total), de fluência verbal 

(ACE Fluência, Fluência letra P e Fluência animais), de habilidades visuoespaciais (ACE 

Visual-espacial), e testes de memória visual (recuperação imediata e tardia do teste 

Reprodução Visual). No grupo com DA as correlações mais significativas foram com todas 

as variáveis da escala ACE-R (ACE-R total, ACE Atenção e Orientação, ACE Memória, 
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ACE Fluência e ACE Visual-espacial) e negativamente com tarefa de função executiva 

(Teste de Trilhas B). Comparando as correlações dos dois grupos, percebe-se que no grupo 

DA, diferentemente do grupo DFTvc, houve correlação com escalas de atenção e memória 

(ACE Atenção e Orientação e ACE Memória) e com funções executivas (Teste de Trilhas B 

Tempo). No grupo DFTvc houve uma correlação maior do que no grupo DA na ACE 

Fluência e ACE Visual-espacial. Ainda, no grupo DFTvc, houve correlações que não foram 

apresentadas no grupo DA, especialmente nos testes específicos de Fluência Verbal (Letra P 

e Animais) e nos testes de memória visual (Reprodução Visual).  

As correlações podem ser resumidas da seguinte maneira (Tabela 20), mostrando as 

diferenças entre os grupos clínicos: 
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Tabela 20. Resumo das correlações com as tarefas de memória integrativa em cada grupo 

clínico. 

 
DFTvc DA 

Diferença  

(DFTvc > DA) 

Diferença 

(DA > DFTvc) 

R
V

 i
n

te
g
ra

d
a
s 

-Hab. Visuoespaciais 

-Atenção e Vel. de 

processamento 

-Funções executivas 

-Cognição global 

-Memória 

-Hab. Visuoespaciais 

-Atenção e Vel. de 

processamento 

-Funções executivas 

 

-Funções 

executivas 

-Cognição 

global 

-Memória 

episódica 

R
E

 i
n

te
g
ra

d
a
s 

-Cognição global 

-Fluência verbal 

-Hab. Visuoespaciais 

-Memória visual 

-Cognição global 

-Atenção 

-Memória 

-Fluência verbal 

-Hab. Visuoespaciais 

-Funções executivas 

 

-Fluência verbal 

-Hab. 

Visuoespaciais 

-Memória visual 

-Atenção 

-Memória 

episódica 

(ACE) 

-Funções 

executivas 

 

Desta maneira, verifica-se que para a tarefa de RV há uma diferença entre os grupos 

diagnósticos. Ambos mostram dificuldade semelhante nesta tarefa, entretanto, possivelmente 

por motivos diferentes. O grupo DFTvc poderia apresentar dificuldades que estariam mais 

relacionadas às funções executivas, enquanto que os pacientes com DA apresentariam 

dificuldades devido à memória episódica e cognição geral. Apesar das correlações apontarem 

diferenças entre os grupos, sugere-se que o modo mais adequado para responder a estas 

questões será realizar uma nova pesquisa, com modificações no paradigma que controlem 

quando o paciente precisa utilizar a alça fonológica e quando utiliza o esboço visuoespacial, 

assim como para a sobrecarga da MO / de curto prazo. Isto poderia identificar déficits 

específicos relacionados à MO verbal ou visuoespacial nos pacientes com DFTvc. Além 

disso, possibilitaria compreender melhor o paradigma de RV. 
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Verificou-se que apenas a comparação entre as curvas ROC da RE integrada com a 

não-integrada alcançou a diferença significativa para comparar Controles e DFTvc. Isto 

significa que o teste de RE com características não-integradas mostrou uma AUC 

significativamente maior do que o de RE com características integradas. Além disso, quando 

os grupos Controles e demências foram comparados, observou-se uma tendência à 

significância estatística quando comparadas as tarefas RE não-integrada e RE integrada. 

Existe algo curioso nesta comparação, pois tanto na tarefa de RE quanto de RV, em geral, 

não houve diferença significativa entre as curvas ROC das tarefas integradas em relação às 

não integradas quanto ao diagnóstico da DA, algo que seria esperado. Esperava-se que a 

tarefa com características integradas fornecesse indicadores da AUC significativamente 

maiores. Isto pode ter ocorrido, novamente, pela escolha no presente estudo de utilizar uma 

tarefa mais difícil que a utilizada na literatura para os pacientes. Sendo assim, estes já 

demonstravam uma queda significativa de desempenho na tarefa não-integrada na tarefa de 

RE. A escolha de apresentar formas e cores na tarefa de RV não-integrada, por sua vez, pode 

ter impactado o desempenho no mesmo sentido: sobrecarregando-se a MO. Na literatura, os 

artigos têm utilizado para a tarefa RV não-integrada telas com apenas duas formas, sendo 

mais fácil do que a utilizada na presente pesquisa. 

Observou-se que houve uma diferença significativa entre as tarefas integradas e não-

integradas na modalidade RE no grupo DA, e uma tendência de diferença no grupo DFTvc. 

Na modalidade RV houve uma tendência à significância estatística no grupo DA, mas não 

no DFTvc. Estes resultados indicam que os pacientes com DFTvc mostraram, nas duas 

modalidades, desempenho semelhante nas tarefas com características integradas e não-

integradas. Pacientes com DA, por outro lado, mostraram uma diferença significativa entre 

as tarefas com características integradas e não-integradas na modalidade de RE, com tamanho 

de efeito grande. Isto indica que há uma grande diferença entre as duas tarefas, indicando a 

especificidade do déficit na tarefa integrada no grupo de pacientes com DA na tarefa de RE. 

Entretanto, nas tarefas de RV, os pacientes com DA não apresentaram diferença significativa 

entre as duas modalidades, embora tenha uma tendência à significância, o tamanho de efeito 

é pequeno. Esta é mais uma evidência de que a tarefa com características não-integradas, 

apresentando cores e formas, não é adequada para demonstrar a especificidade do déficit de 

integração no grupo DA.  
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Acerca da especificidade dos déficits na DA, os déficits na tarefa de RE com 

características integradas se mostraram específicos dos pacientes com DA, mostrando que os 

pacientes com este diagnóstico mostram uma dificuldade específica na tarefa integrada que 

não ocorre nos outros grupos. Isto ficou evidente em diferentes análises: pacientes com DA 

mostraram a maior porcentagem de queda da condição não-integrada para a condição 

integrada; houve uma interação significativa entre a condição (integrada x não-integrada) e 

o diagnóstico; a regressão logística mostrou que ao utilizar as duas tarefas no modelo é 

possível diferenciar 100% dos pacientes com DA dos demais grupos; comparando a tarefa 

integrada com a não-integrada houve uma diferença significativa no grupo DA, mas não no 

DFTvc; esta especificidade se manteve mesmo ao comparar pacientes com DA e pacientes 

com DFTvc amnésticos. Desta maneira, evidenciou-se uma dificuldade específica dos 

pacientes com DA para realizar a integração de objetos e cores neste paradigma. 

 

  

7.1 Limitações e méritos da pesquisa e apontamentos para estudos futuros 

É importante relatar algumas forças e limitações do presente estudo. A primeira 

limitação se refere ao tamanho da amostra que, apesar do esforço e dificuldade para recrutar 

pacientes com DFTvc em estágio leve da doença, poderia ser maior e dar maior poder 

estatístico às análises. Mesmo assim, a amostra foi maior que as obtidas em estudos anteriores 

com demências (Parra et al., 2010a, 2010b; Della Sala et al., 2012). Outra limitação do estudo 

se refere à avaliação dos Controles: eles não realizaram exames de biomarcadores de 

demência, como exames de liquor e de neuroimagem, nem tampouco exames genéticos, 

apenas realizaram testagem neuropsicológica. Assim, não temos como saber se alguns dos 

Controles possuíam a doença na fase pré-sintomática. Além disso, não controlamos os 

resultados para sintomas depressivos, e isto pode ter impactado os resultados de alguma 

maneira, já que pacientes com DFTvc em geral apresentam mais sintomas neuropsiquiátricos 

(Lima-Silva et al., 2015).  

 Como pontos fortes da pesquisa, é importante destacar a participação de diferentes 

centros de pesquisa no Brasil (USP São Paulo e Ribeirão Preto e Universidade Federal de 

Minas Gerais) e no exterior (Universidade de Edimburgo e Heriot-Watt), contribuição 

fundamental para conseguirmos reunir os pacientes necessários, aprofundarmos nossa 
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compreensão sobre os paradigmas estudados e abrirmos caminho para novas parcerias no 

futuro. Além disso, a pesquisa contribuiu com informações inovadores para avaliação de 

pacientes com as tarefas de memória integrativa, tanto no sentido de replicar achados em 

novos contextos socioculturais (como da pesquisa de Della Sala e colaboradores (2012)), 

como para utilizar um paradigma que visa a aplicação clínica dos instrumentos (alterações 

que ainda não haviam sido testadas, especialmente com pacientes com diferentes tipos de 

demência). Ainda, é importante destacar que o presente estudo é uma entre outras pesquisas 

que estão sendo realizadas em paralelo que buscam conhecer melhor as tarefas de memória 

integrativa. 

 Ainda são necessárias mais pesquisas sobre estes paradigmas. Ainda pouco se 

conhece sobre os mecanismos cerebrais envolvidos nesta habilidade, portanto, pesquisas com 

técnicas de neuroimagem são fundamentais. São poucos estudos que analisaram regiões 

cerebrais envolvidas nas tarefas de RV, e nenhum estudo foi encontrado com as tarefas de 

RE. As técnicas de neuroimagem poderiam auxiliar na demonstração que as tarefas de 

memória integrativa avaliam uma habilidade específica, qualitativamente diferente de 

memória de curto-prazo / operacional ou memória episódica, por exemplo, adicionando 

argumentos que mostrem a validade de construto do instrumento. Existe, ainda, como 

apresentado anteriormente, a necessidade de melhor compreender os déficits apresentados 

pelos pacientes com DFTvc na tarefa de RV.  
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8. CONCLUSÕES 

 

 

 

Nesta pesquisa foram aplicadas duas tarefas para avaliação da memória visual de 

curto-prazo integrativa conjuntiva: a tarefa de recordação espontânea (RE) e de 

reconhecimento visual (RV). Estas tarefas foram aplicadas em três grupos: Controles, 

pacientes com DA e pacientes com DFTvc. As comparações entre os grupos mostraram que 

na tarefa de RE, Controles apresentaram resultados semelhantes aos pacientes com DFTvc, 

e os pacientes com DA mostraram desempenho significativamente inferior nesta tarefa 

(Controles = DFTvc > DA). Na tarefa de RV houve um padrão diferente. Os Controles 

mostraram escores significativamente maiores que os demais grupos (Controles > DA = 

DFTvc). Esta foi a primeira pesquisa de nosso conhecimento que demonstrou déficits na 

tarefa de RV em pacientes com DFTvc. Sendo assim, a tarefa de RE mostrou melhor acurácia 

diagnóstica para detecção da DA em relação à tarefa de RV, e as duas tarefas mostraram 

adequada acurácia para identificar os dois grupos de pacientes com demência (DFTvc e DA).  

A área sob a curva (AUC) da tarefa de RE com características integradas para 

identificação da DA, quando comparado aos controles foi de 0,853 (sensibilidade = 84,4%; 

especificidade = 80%); para identificação da DFTvc a AUC foi de 0,631 (sensibilidade = 

78,1%, especificidade = 50%); já para a identificação da DA comparando com o grupo de 

DFTvc obteve-se uma AUC de 0,794 (sensibilidade = 72,2%, especificidade = 80%). Em 

relação à tarefa de RV obteve-se uma AUC no grupo de DA de 0,809 (sensibilidade = 65,4%, 

especificidade = 72,2%) e 0,803 (sensibilidade = 65,4%, especificidade = 85%) no grupo 

DFTvc, comparados aos controles; já a comparação dos grupos DA e DFTvc mostrou AUC 

de 0,497 (sensibilidade = 45%, especificidade = 58,3%). Nos modelos de regressão logística, 

as tarefas de RE foram capazes de identificar 100% dos pacientes com DA e 72,2% dos 

pacientes com DFTvc, enquanto que as tarefas de RV foram capazes de identificar 80,6% 

dos pacientes com DA e 50% dos pacientes com DFTvc. 

As duas tarefas de memória integrativa apresentaram maior correlação com testes que 

avaliam velocidade de processamento e funções executivas (Teste de Trilhas A e B; Hayling 

B erros) e memória episódica (RAVLT somatória e recuperação tardia). Quando 
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correlacionadas com testes de rastreio (MEEM e ACE-R), as tarefas de RV mostraram maior 

correlação com o MEEM e o domínio Visual-espacial da ACE-R, enquanto que as tarefas de 

RE mostraram maior correlação com o valor total da ACE-R e os domínios de Fluência, 

Memória e Visual-espacial desta escala. 

Ainda pouco se conhece sobre os mecanismos cerebrais envolvidos na habilidade de 

realizar integrações conjuntivas, e como esta habilidade se diferencia de outras habilidades, 

como a memória integrativa relacional, ou mesmo memória episódica e MO. Neste sentido, 

pesquisas com técnicas de neuroimagem são fundamentais. As duas tarefas demonstraram 

que podem ter um adequado uso na prática clínica. São fáceis de aplicar, necessitam de pouco 

tempo de aplicação, e podem contribuir no diagnóstico diferencial entre Controles, DA e 

DFTvc. Caso o clínico esteja com dúvida se o caso é uma DA ou não, ou mesmo se a 

diagnóstico diferencial seja entre DA e outras demências, sugere-se a utilização das tarefas 

de RE. Para a diferenciação do grupo controle para demências de maneira geral (incluindo 

DFTvc ou DA), o clínico pode utilizar a tarefa de RV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 97 

 

9. ANEXOS 

 

 

9.1 ANEXO A: Análises da normalidade dos dados 

 

 

 

Os resultados para os testes de normalidade (Shapiro-Wilk) para as variáveis do 

estudo são apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21. Teste Shapiro-Wilk para verificar distribuição normal das variáveis. 

Variável Diagnóstico Statistic Sig. (p-valor) 

Idade 

Controles .971 .524 
DA .977 .660 
DFTvc .947 .381 

Escolaridade 

Controles .925 .029 
DA .939 .054 
DFTvc .969 .787 

MEEM 

Controles .885 .003 
DA .922 .020 
DFTvc .826 .004 

RAVLT Somatória 

Controles .957 .401 
DA .965 .316 
DFTvc .958 .570 

RAVLT 

Recordação tardia 

Controles .969 .655 
DA .759 .000 
DFTvc .868 .017 

RE não-integradas 

Controles .917 .020 
DA .914 .014 
DFTvc .922 .141 

RE Integradas 

Controles .894 .005 
DA .953 .180 
DFTvc .955 .508 

Custo da integração 

Controles .934 .057 
DA .975 .647 
DFTvc .921 .136 

Nota. Em negrito os dados não-normais; MEEM = Mini Exame do Estado Menta; RAVLT = Rey 

Auditory Verbal Learning Test. 
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Os resultados para os testes de normalidade (Shapiro-Wilk) para as variáveis do estudo são 

apresentados na Tabela 22 (em negrito os dados não-normais): 

 

Tabela 22: Teste de normalidade dos dados (Shapiro-Wilk) 

Variável  Grupos Estatística Sig. 

Idade 

Controles .970 .697 

DA .988 .982 

DFTvc .925 .334 

Escolaridade 

Controles .857 .004 

DA .889 .007 

DFTvc .940 .503 

RV não-integradas 

Controles .931 .116 

DA .946 .176 

DFTvc .937 .456 

RV Integradas 

Controles .808 .001 

DA .936 .096 

DFTvc .855 .042 

MEEM 

Controles .869 .006 

DA .911 .025 

DFTvc .764 .004 

RAVLT Somatória 

Controles .956 .392 

DA .956 .295 

DFTvc .957 .746 

RAVLT Recordação 

Tardia 

Controles .959 .449 

DA .833 .001 

DFTvc .860 .048 

RAVLT 

reconhecimento 

Controles .649 .000 

DA .792 .000 

DFTvc .922 .305 
Nota. Em negrito os dados não-normais; MEEM = Mini Exame do Estado Menta; RAVLT = Rey 

Auditory Verbal Learning Test. 
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9.2 ANEXO B: Propriedades psicométricas 

 

 Os testes para verificar as propriedades psicométricas dos itens das tarefas foram 

realizados com o teste de RE. Quanto a outras características psicométricas que utilizavam o 

valor total do teste foram realizadas com todas as quatro tarefas (RE e RV, ambas com 

características integradas e não-integradas). 

  

9.2.1 Indicadores de Fidedignidade 

 Um dos indicadores de fidedignidade é a análise de consistência interna. O teste foi 

realizado com os itens do teste de RE, sendo realizado o teste de consistência alfa de 

Cronbach. Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 23: 

 

 Tabela 23. Consistência interna das tarefas de recordação espontânea através do Alfa 

de Cronbach. 

Tarefa de RE Alfa de Cronbach 

Características não-integradas 0.870 

Características integradas 0.849 

 

 Observa-se que as tarefas de RE apresentaram ótimos indicadores de consistências 

interna.  

 Outro indicador de fidedignidade do teste é feito através da correlação entre as 

metades do teste (técnica das metades), corrigida pela fórmula de Spearman-Brown. Os 

resultados obtidos estão resumidos na Tabela 24: 
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 Tabela 24. Correlação entre as metades das tarefas de recordação espontânea. 

Tarefa de RE Correlação entre as metades 

Características não-integradas 0.869 

Características integradas 0.865 

 

 As correlações entre as metades das tarefas de RE mostraram bons resultados.  

 

 

9.2.2 Indicadores de Validade 

 Para mostrar alguns indicadores de validade do teste foi realizado análise fatorial dos 

itens das tarefas de RE, procurando demostrar que as tarefas possuem uma dimensão e, desta 

maneira, avaliam um determinado traço latente. Realizou-se ao procedimento de análise 

fatorial exploratória (do tipo principal fator analysis) com rotação varimax dos itens da tarefa 

com a condição das características não-integradas e integradas. A análise fatorial dos itens 

da tarefa com características não-integradas mostrou que os itens possuem um fator em 

comum, com 60.748% da variância explicada por este fator, e da tarefa com características 

integradas também mostrou que os itens possuem um fator em comum, com 57.273% da 

variância explicada por este fator. Os demais fatores possuíam valores eigen value abaixo de 

1. 

Foi realizado, então, a análise fatorial (com os mesmos parâmetros) dos dois testes de 

RE e dos dois testes de reconhecimento (valores com o total do teste), a análise mostrou que 

os testes geram dois fatores, o primeiro explicando 69.577% da variância total e o segundo 

explicando 16.319% da variância total. No primeiro fator, os testes de RE se agruparam e no 

segundo fator os testes de RV se agruparam.  

Na correlação entre os testes de RE e de RV (correlação de Spearman, pois nem todos 

os dados são paramétricos), observa-se correlações altas, conforme Tabela 25 de matriz de 

correlação: 
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Tabela 25. Matriz de correlação entre os testes de memória integrativa 

Spearman's rho 
RV Não-

integrada 

RV 

integrada 

RE Não-

integradas 

RE 

Integradas 

RV Não-integrada 1 .612 .606 .567 

RV integrada .612 1 .529 .506 

RE Não-

integradas 
.606 .529 1 .815 

RE Integradas .567 .506 .815 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Observa-se nesta matriz de correlação que as tarefas de RE apresentaram correlação 

maior entre si (das características não-integradas com as integradas) do que as tarefas de RV. 

As tarefas de RE parecem ter mais em comum do que as tarefas de RV.  

 

9.2.3 Análises dos itens do teste de recordação espontânea 

 Na tarefa de RE era possível analisar os itens do teste. Desta maneira, era possível 

comparar o desempenho entre os grupos em cada item. Isto é importante para saber quais 

itens melhor diferenciam os grupos. Para analisar se houve diferença entre os itens, cada item 

apresentado em cada tentativa foi dividido de acordo com a Tabela 26 abaixo. As análises 

foram realizadas apenas na RE com características integradas, pois assim era possível 

verificar como os participantes da pesquisa desempenhavam na recordação de cores, de 

objetos e também na integração de cores e objetos. 
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Tabela 26. Codificação dos itens em cada tentativa no teste de RE com características 

integradas. 

Tentativa Itens 

1 1.1 Pink(1.11)-Banana(1.12)  1.2 Red(1.21)-Guitar(1.22)  1.3 Blue(1.31)-Cup(1.32) 

2 2.1 Green(2.11)-Chair(2.12)  2.2 Red(2.21)-Bed(2.22)  2.3 Gray(2.31)-Shoe(2.32) 

3 3.1 Gray(3.11)-Car(3.12)  3.2 Brown(3.21)-Button(3.22)  3.3 Blue(3.31)-Chair(3.32) 

4 4.1 Yellow(4.11)-Apple(4.12)  4.2 Purple(4.21)-Bell(4.22)  4.3 Orange(4.31)-Bed(4.32) 

5 5.1 Blue(5.11)-Banana(5.12)  5.2 Green(5.21)-Shoe(5.22)  5.3 Brown(5.31)-Cup(5.32) 

6 6.1 Red(6.11)-Book(6.12)  6.2 Blue(6.21)-Guitar(6.22)  6.3 Purple(6.31)-Apple(6.32) 

 

Explicando a codificação: o item “1.1” compreende a integração de banana com a cor 

rosa (só era considerado como correto este item caso o participante respondesse corretamente 

a integração do objeto com a cor), enquanto que a codificação “1.11” se refere apenas à rosa 

e “1.12” apenas à banana (o participante pode ter acertado os itens separadamente, mas não 

a sua integração). Os resultados da comparação entre os grupos nos itens (separados) dos 

testes pode estão na Tabela 27 (em negrito aqueles itens que mostraram diferenças 

significativas): 
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Tabela 27. Comparação de desempenho entre os grupos em relação aos itens separados no teste de recordação espontânea com 

características integradas. 

Item Controles DFTvc DA p-valor Item Controles DFTvc DA p-valor 

1.11 0.92 (0.28)c 0.83 (0.38)c 0.44 (0.50)ab <0.001 4.11 0.96 (0.20)c 1.00 (0.0) 0.66 (0.48)a 0.001 

1.12 0.88 (0.34) 0.89 (0.32) 0.81 (0.40) 0.712 4.12 0.96 (0.20)c 0.89 (0.32) 0.66 (0.48)a 0.011 

1.21 0.75 (0.44) 0.78 (0.43) 0.56 (0.50) 0.193 4.21 0.58 (0.50) 0.72 (0.46)c 0.31 (0.47)b 0.014 

1.22 1.00 (0.0) 0.83 (0.38) 0.78 (0.42) 0.057 4.22 0.75 (0.44) 0.89 (0.32)c 0.50 (0.51)b 0.013 

1.31 1.00 (0.0)c 0.83 (0.38) 0.69 (0.47)a 0.010 4.31 0.58 (0.50)c 0.33 (0.49) 0.16 (0.37)a 0.004 

1.32 0.96 (0.20)c 0.89 (0.32)c 0.53 (0.51)ab <0.001 4.32 0.92 (0.28)c 0.94 (0.24)c 0.66 (0.48)ab 0.013 

2.11 0.92 (0.28)c 0.72 (0.46) 0.59 (0.50)a 0.028 5.11 0.88 (0.34) 0.94 (0.24) 0.75 (0.44) 0.172 

2.12 1.00 (0.0)c 0.89 (0.32) 0.72 (0.46)a 0.013 5.12 0.92 (0.28) 0.94 (0.24) 0.88 (0.34) 0.708 

2.21 0.92 (0.28) 1.00 (0.0)c 0.75 (0.44)b 0.032 5.21 0.88 (0.34) 0.67 (0.49) 0.59 (0.50) 0.072 

2.22 1.00 (0.0) 1.00 (0.0) 0.84 (0.37) 0.031 5.22 0.92 (0.28) 0.94 (0.24) 0.75 (0.44) 0.101 

2.31 0.96 (0.20)b 0.78 (0.43)ac 0.34 (0.48)b <0.001 5.31 0.79 (0.42)bc 0.33 (0.49)a 0.41 (0.50)a 0.004 

2.32 1.00 (0.0)c 0.89 (0.32) 0.75 (0.44)a 0.025 5.32 0.92 (0.28)c 0.67 (0.49) 0.50 (0.51)a 0.005 

3.11 1.00 (0.0)c 0.89 (0.32)c 0.50 (0.51)ab <0.001 6.11 0.83 (0.38)c 0.83 (0.38)c 0.41 (0.50)ab 0.001 

3.12 1.00 (0.0) 1.00 (0.0) 0.91 (0.30) 0.132 6.12 1.00 (0.0)c 0.94 (0.24) 0.78 (0.42)a 0.025 

3.21 0.75 (0.44)b 0.33 (0.49)a 0.53 (0.51) 0.027 6.21 0.88 (0.34) 0.94 (0.24) 0.84 (0.37) 0.582 

3.22 0.96 (0.20) 0.83 (0.38) 0.81 (0.40) 0.264 6.22 0.96 (0.20) 1.00 (0.0 0.81 (0.40) 0.055 

3.31 0.88 (0.34) 0.83 (0.38) 0.72 (0.46) 0.328 6.31 0.67 (0.48)c 0.44 (0.51) 0.25 (0.44)a 0.008 

3.32 0.92 (0.28) 0.83 (0.38) 0.88 (0.34) 0.717 6.32 0.83 (0.38) 0.89 (0.32) 0.72 (0.46) 0.314 
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A Tabela 28 apresenta os resultados para os itens (integrados) do teste de RE (em 

negrito os itens que apresentaram diferença significativa entre os grupos): 

 

Tabela 28. Análise dos itens (integrados) do teste de recordação espontânea. 

Item Controles DA DFTvc p-valor 

1.1 0.83 (0.38)c 0.78 (0.43)c 0.38 (0.49)ab 0.001 

1.2 0.71 (0.46) 0.72 (0.46) 0.53 (0.51) 0.273 

1.3 0.96 (0.20)c 0.78 (0.43) 0.50 (0.51)a 0.001 

2.1 0.92 (0.28)c 0.67 (0.49) 0.56 (0.51)a 0.016 

2.2 0.88 (0.34) 1.00 (0.0)c 0.63 (0.49)b 0.004 

2.3 0.92 (0.28)c 0.72 (0.46)c 0.38 (0.49)ab <0.001 

3.1 0.92 (0.28)c 0.89 (0.32)c 0.41 (0.50)ab <0.001 

3.2 0.67 (0.48) 0.33 (0.49) 0.38 (0.49) 0.046 

3.3 0.83 (0.38) 0.78 (0.43) 0.59 (0.50) 0.119 

4.1 0.96 (0.20)c 0.83 (0.38)c 0.47 (0.51)ab <0.001 

4.2 0.50 (0.51) 0.61 (0.50)c 0.22 (0.42)b 0.014 

4.3 0.54 (0.51)c 0.28 (0.46) 0.16 (0.37)a 0.009 

5.1 0.71 (0.46) 0.89 (0.32) 0.56 (0.50) 0.058 

5.2 0.75 (0.44) 0.61 (0.50) 0.44 (0.50) 0.063 

5.3 0.58 (0.50)bc 0.11 (0.32)a 0.25 (0.44)a 0.003 

6.1 0.83 (0.38)c 0.78 (0.43)c 0.38 (0.49)ab 0.001 

6.2 0.83 (0.38) 0.78 (0.43) 0.63 (0.49) 0.197 

6.3 0.67 (0.48)c 0.44 (0.51) 0.22 (0.42)a 0.004 

 

No teste de RE, ainda, foi possível comparar o desempenho dos grupos em relação às 

cores e aos objetos. Os resultados desta comparação estão apresentados na Tabela 29 abaixo: 
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Tabela 29. Comparação entre grupos no teste de recordação espontânea com características 

integradas para as cores e objetos: 

Item Controles DFTvc DA p-valor 

Cores 15.13 (2.17)c 13.22 (2.90)c 9.50 (3.51)ab <0.001 

Objetos 16.88 (1.30)c 16.17 (2.20)c 13.28 (3.26)ab <0.001 

Nota. A = difere do grupo controle (p < 0.05); b = difere do grupo com DFTvc (p< 0.05); c = difere do 

grupo com DA (p<0.05). 

 

A tabela acima mostra que os pacientes com DA apresentaram as piores médias de 

acertos, tanto na quantidade de cores recordadas quanto na quantidade de objetos.  

Além disso, realizou-se uma análise intra-grupos para verificar se os participantes 

mostravam diferença de desempenho na recuperação de cores ou objetos. Esta análise foi 

realizada através de teste de T-Student. Estes resultados estão resumidos na Tabela 30: 

 

Tabela 30. Comparação de desempenho entre cores e objetos nos diferentes grupos. 

Grupo Cores Objetos p-valor 

Controles 15.13 (2.17) 16.88 (1.30) <0.001 

DA 9.50 (3.51) 13.28 (3.26) <0.001 

DFTvc 13.22 (2.90) 16.17 (2.20) <0.001 

Nota. Teste de T-Student. 

  

A tabela acima evidencia que em todos os grupos houve uma diferença estatística 

significativa entre a quantidade de cores lembradas e a quantidade de objetos. Em todos os 

grupos, os participantes se lembraram mais dos objetos do que das cores.  
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9.3 ANEXO C: estudos sobre memória integrativa relacional 

  

9.3.1 Integração de um objeto e sua localização 

Tarefas de memória integrativa podem testar se o paciente consegue lembrar-se da 

integração entre um objeto e a localização que ele apareceu (numa cena, no ambiente ou na 

tela). Neste caso, trata-se de um teste de memória integrativa relacional. Lembrar-se da 

localização de um objeto no ambiente é uma habilidade essencial e muito utilizada no 

cotidiano. Caso lembrássemos apenas do objeto, e não conseguíssemos realizar a integração 

(“binding”) de onde ele se encontra, seria necessário procurar cada localidade toda vez que 

precisássemos dele. Pesquisas demonstraram que a localização e a compreensão de um objeto 

são processadas em vias diferentes no cérebro, tanto em pesquisas com testes 

neuropsicológicos (Treisman e Zhang, 2006) quanto anatômicas (Ungerleider e Haxby, 

1994). Neste último artigo de revisão, Ungerleider e Haxby (1994) revisaram diversos 

artigos, especialmente artigos que utilizaram a técnica de neuroimagem PET (pósitron 

emission tomography), que demonstram esta separação em duas vias visuais: uma via ventral, 

que seria responsável pela compreensão do objeto e das cores, e outra via dorsal, responsável 

pela compreesão espacial (Ungerleider e Haxby, 1994). Esta separação em mais de uma via 

visual também já foi documentada em macacos (DeYoe e Van Essen, 1988; Nassi e 

Callaway, 2009). 

Existem algumas teorias de como o nosso cérebro realiza a integração entre o objeto 

e sua localização, e como esta integração se relaciona com o processo de envelhecimento. 

Pesquisadores no passado defenderam que lembrar-se da localização de objetos seria uma 

tarefa automática (Hasher e Zacks, 1979), e que, portanto, seria uma função muito básica que 

não seria impactada pelo envelhecimento, ou seja, que idosos não teriam maior dificuldade 

que jovens em se recordar da localização de objetos. Esta proposição, entretanto, encontrou 

resistência, especialmente porque é comum que idosos se queixem de esquecimento do local 

em que guardaram objetos. Estudos mais recentes mostraram que existe uma perda desta 

capacidade com o processo de envelhecimento (Arbuckle et al., 1994; Mitchell et al., 2000; 

Kessels, 2005; Cowan et al., 2006; Meier et al., 2014; Fandakova et al., 2014). Entretanto, 

recentemente outras pesquisas mostraram não haver perdas na integração da localização e 

objeto (Read et al., 2016; Pertzov et al., 2015), e isto provavelmente se deve às diferentes 
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metodologias utilizadas nas diferentes pesquisas. Provavelmente, estas diferenças ocorreram 

porque os últimos estudos utilizaram tarefas de reconhecimento, com poucos itens e com 

intervalo de tempo de poucos segundos entre a tela de estímulo e a tela de teste. Esta questão 

ainda deve ser melhor investigada em estudos futuros para compreender em que sentido há 

perdas da memorização de um objeto com sua localização no envelhecimento, porém a 

maioria dos estudos aponta para a perde. 

Postma et al (2008) propuseram uma compreensão interessante deste processo, com 

três vias sendo ativadas de maneira paralela e interagindo entre si: 1) identificação do objeto 

através da via visual ventral (lobo temporal direito, enquanto houver a possibilidade de 

verbalização dos objetos, a participação do lobo temporal esquerdo aumenta); 2) 

identificação da localização espacial do objeto através da via visual dorsal (área parietal 

posterior direita) e uma rede frontoparietal de MO para sustentar o objeto e sua localização 

na mente (processamento “on-line”); 3) a integração do objeto e sua localização na memória 

através do hipocampo, especialmente para períodos maiores de tempo (Piekema et al., 2008; 

Gillis et al., 2016).  

 Estudos sobre regiões do cérebro envolvidas na integração objeto-localização 

demonstraram a participação de regiões como o lobo temporal inferior e medial (incluindo o 

hipocampo e o córtex parahipocampal), lobo parietal superior, regiões frontais inferiores e 

occipitais (Hampstead et al., 2011; Frings et al., 2006; Ramsøy et al., 2009; Olson et al., 

2006b; Sommer et al., 2005). O hipocampo especialmente parece ter um papel importante 

(Konkel et al., 2008; Mayes et al., 2007; Hannula et al., 2006, 2008, 2015; Watson et al., 

2013; Libby et al., 2014; Liang et al., 2016). 

Estudos que utilizaram este tipo de tarefa com pacientes demostraram boa acurácia 

para detecção de prejuízos cognitivos em pacientes com comprometimento cognitivo leve 

(CCL) e com DA. Troyer et al. (2008), encontraram que a integração do objeto com a sua 

localização mostrou ótimo resultado para identificação de pacientes com CCL, com 

sensibilidade de 86% e especificidade de 97% (Troyer et al., 2008). Liang et al. (2016) 

demonstraram que pacientes portadores da mutação na presenilina-1 E280A ou na proteína 

precursora do amiloide, que também está associada à DA familiar de início precoce (entre 45 

e 55 anos de idade) (Rossor et al., 1993; Murrell et al., 1991) mesmo assintomáticos e sem 
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apresentar qualquer alteração nos testes neuropsicológicos tradicionais, mostraram pior 

desempenho do que os Controles na tarefa de integração item-localização (Liang et al., 2016).   

 

9.3.2 Integração face-nome 

A memória integrativa também pode ser avaliada por meio de testes de face-nome, 

em que o paciente necessita recordar da face e de um nome / palavra que corresponde àquela 

face específica. É um teste de memória integrativa relacional.  

 Estudos demonstraram a importância das regiões anteriores do hipocampo para a 

memorização da integração face-nome (Chua et al., 2007), assim como a participação do 

córtex entorrinal (Atienza et al., 2011). Além do hipocampo, regiões do córtex entorrinal 

também participam deste processo (Dickerson et al., 2005). De acordo com Hampstead et al. 

(2011), a utilização de tarefas que avaliam a integração face-nome são as tarefas associativas 

comuns na avaliação do CCL (Hampstead et al., 2011), e mostraram resultados interessantes 

para identificação de DA em estágios muito iniciais (Werheid e Clare, 2007). Desempenho 

em tarefas de integração face-nome também mostraram correlação com carga amiloide nas 

regiões frontal, precuneus, cíngulo posterior e córtex parietal lateral (Rentz et al., 2011) no 

cérebro de idosos normais, podendo ser um bom teste para identificar alterações cognitivas 

sutis. 

 Em um interessante estudo com este tipo de tarefa, Yakeel et al. (2010) verificaram 

que pessoas assintomáticas com mutação na presenilina-1 E280A, que desenvolverão DA 

pré-senil (DA familiar), mostravam o mesmo desempenho que os controles na tarefa de 

associação face-nome, entretanto, mostravam uma ativação cerebral diferente: as pessoas 

com a mutação mostravam ativação maior na região anterior do hipocampo direito (Yakeel 

et al., 2010).  

 

9.3.3 Integração de pares associados de palavras 

São comuns em Neuropsicologia testes que buscam verificar a capacidade de o 

indivíduo recordar a associação entre pares de palavras. Por exemplo, duas palavras são 

apresentadas, carro – maçã, e o paciente precisa lembrar-se que a palavra “carro” estava 

ligada à palavra “maçã”, caso ele se recorde apenas de “carro” ou apenas de “maçã” ele não 

ganha pontos no teste. Testes como este ficaram conhecidos especialmente através da escala 
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Wechsler de Memória, do inglês Wechsler Memory Scale (WMS) (Wechsler, 1997). Este é 

um teste de memória relacional. Estudos que utilizaram esta tarefa demonstraram que o 

hipocampo exerce papel fundamental para manter estas relações (Henke et al., 1999; Piekema 

et al., 2009). 

  

9.3.4 Integração de palavras com componente semântico 

Os testes Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) (Buschke, 1984; Grober 

e Buschke, 1987) e o Memory Capacity Test (MCT) (Rentz et al., 2010) são outros exemplos 

de testes que avaliam a memória integrativa relacional. Nestes testes, fornece-se ao paciente 

pistas semânticas para que ele associe com palavras para favorecer a codificação. Por 

exemplo, memoriza-se a palavra “maçã” com a pista “é uma fruta”. O desempenho no MCT 

demonstrou-se correlacionado com carga amiloide no cérebro (Rentz et al., 2010). O 

desempenho no FCSRT foi capaz de diferenciar DA de DFTvc (Lemos et al., 2014), mostrou 

boa acurácia diagnóstica para CCL e DA em estágio inicial (Lemos et al., 2015; Sarazin et 

al., 2007), mostrou-se capaz de diferenciar DA da demência vascular (Grober et al., 2008), 

identificar demência em estágio inicial (Grober et al., 2010; Auriacombe, 2010) e foi preditor 

de demência cinco anos antes do aparecimento dos sintomas (Grober, 2000). Além disso, o 

FCSRT mostrou ser um teste que se correlaciona com o funcionamento do hipocampo 

(Sarazin et al., 2010; Zimmerman et al., 2008). Ainda são necessárias mais pesquisas para 

afirmar que o paradigma do FCSRT tem mais valor diagnóstico e preditivo do que testes 

usuais de memória, como o RAVLT (Carlesimo, 2011).  

 

9.3.5 Integração de objetos com um contexto ou integração de objetos com outros 

objetos  

Este tipo de tarefa propõe que a memorização de um objeto com um determinado 

contexto, como um determinado ambiente (objeto inserido em um ambiente). Outro exemplo 

seria de relacionar duas coisas, como um animal com um objeto. Lindeboom et al. (2002) 

realizaram uma tarefa que apresentava, por exemplo, uma figura de um macaco, e em outra 

situação uma figura de um macaco segurando um guarda-chuva. Estes autores encontraram 

uma sensibilidade de 87,5% e especificidade de 97,5% para diferenciação de DA e controles, 

mostrando melhores resultados do que o MEEM e recordação de objetos unitários. Além 
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disso, este teste mostrou sensibilidade de 66,7% e especificidade de 97,5% comparando 

pacientes com DA um ano antes do diagnóstico e controles, mostrando-se capaz de identificar 

com alta especificidade pessoas com alto risco de desenvolver DA (Lindeboom et al., 2002). 

Neste mesmo estudo, os autores compararam pacientes com DA, demência frontotemporal, 

demência vascular e demência por corpos de Lewy, e encontraram especificidade de 79% e 

especificidade de 69% para diferenciar DA das demais demências (Lindeboom et al., 2002).  

 Uma pesquisa demonstrou que a integração (relacional) de uma face com uma 

fotografia de uma casa sofre impacto do envelhecimento, assim como de doenças como CCL 

e DA (van Geldorp et al., 2015).  

 

9.3.6 Estudos com testes neuropsicológicos usuais para a identificação da DA pré-clínica 

Diversas pesquisas procuraram identificar os melhores testes para identificar a DA 

pré-sintomática. Chen et al. (2000) mostraram que em 1.5 anos antes do diagnóstico o melhor 

teste individual para identificar os indivíduos com DA pré-sintomática é a recuperação tardia 

da lista de palavras (Word List – CERAD), com área sob a curva (AUC) de 0,806, e a 

combinação deste teste com o Teste de Trilhas parte B (0,852). No estudo de Framingham 

(Linn et al., 1995), os autores identificaram, através de análise de regressão, que os testes de 

Memória Lógica (porcentagem recordada), aprendizado de Pares de Palavras (Wechsler 

Memory Scale) e Dígitos se mostraram os melhores testes para identificação dos pacientes 

com DA pré-clínico 13 anos antes do diagnóstico da doença (Linn et al., 1995). Masur et al. 

(1994) mostraram que os seguintes testes se mostraram capazes de identificar com uma 

probabilidade de 85% pessoas que desenvolveriam demência em quatro anos e 95% de 

probabilidade de não desenvolver: recuperação do teste Selective Reminding Test, 

recuperação do teste Fuld Object Memory Evaluation, Códigos (WAIS-III) e Fluência Verbal 

(Masur et al., 1994). Achados semelhantes foram encontrados em outros estudos (Tierney et 

al., 2005; Rabin et al., 2009). Outro achado importante é que testes de aprendizagem de 

palavras, como o RAVLT ou california verbal learning test (CVLT) se correlacionam com o 

grau de deposição de proteína β amiloide no cérebro (Mormino et al., 2009).  

Entretanto, existem algumas limitações em relação aos testes neuropsicológicos 

usualmente utilizados para identificação da DA. Eles sofrem impacto do envelhecimento 

normal, da escolaridade, e mostram importante efeito de aprendizagem. Além disso, eles não 
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são mostram alta especificidade para a DA, ou seja, caso um paciente mostre dificuldade 

nestes testes isto pode ser devido a outros tipos de demência. Sendo assim, testes que possam 

ter capacidade de identificar a DA sem apresentar as limitações referidas são necessários. Os 

testes de memória integrativa têm mostrado resultados neste sentido. 
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