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Resumo________________________________________________________________ 

 

 

Introdução: Pneumopatias que cursam com hipóxia crônica, como a doença pulmonar 

obstrutiva crônica, podem ser acompanhadas por alterações cognitivas secundárias a queda 

prolongada da saturação de oxigênio. 

Objetivo: 1) Averiguar se existem alterações cognitivas nos pacientes com fibrose 

pulmonar idiopática; 2) Caso estejam presentes, avaliar o seu perfil neuropsicológico e 3) 

Verificar se há correlação entre a gravidade da doença e desempenho cognitivo. 

Métodos: Vinte e um pacientes com diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática foram 

selecionados do Ambulatório de Doenças do Interstício Pulmonar da Divisão de 

Pneumologia do Hospital das Clínicas da USP e foram submetidos a exame neurológico 

convencional, testes laboratoriais, neuroimagem, avaliação neuropsicológica abrangente e 

prova de função pulmonar. O grupo controle consistiu de vinte indivíduos não dementes 

clinicamente saudáveis equiparados por sexo, idade, escolaridade e nível sócio-econômico 

com o grupo anterior. 

Resultados: Os resultados do Mini-exame do estado mental, fluência verbal (categoria 

frutas), Teste de memória de figuras-aprendizado, Teste de dígito-símbolo e o Teste de 

trilhas parte B apresentaram diferença entre os dois grupos (p < 0,05). 

Conclusões: O estudo mostrou que os pacientes com fibrose pulmonar idiopática 

apresentam desempenho pior que o grupo controle em testes de funções executivas e 

velocidade de processamento mental, o que vai ao encontro com a hipótese de uma 

encefalopatia do tipo subcortical, semelhante àquela encontrada em pacientes com outras 
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doenças pulmonares que cursam com hipóxia. É necessária a confirmação desses resultados 

com testes de tempo de reação mais precisos. 

 

Palavras-chave: 

Fibrose pulmonar, cognição, anóxia, testes neuropsicológicos 
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Summary______________________________________________________________ 

 

 

Title: Cognitive impairment profile of patients with idiopathic pulmonary fibrosis 

Background: Lung disease with hypoxaemia as chronic pulmonary obstructive disease 

may be associated with cognitive impairment caused by continuous fall in oxygen 

saturation. 

Objective: 1) to identity if there is cognitive impairment in patients with idiopathic 

pulmonary fibrosis; 2) if present, to evaluate the neuropsychological profile of these 

alterations and 3) to verify if there is correlation of disease severity and cognitive 

performance. 

Methods: Twenty-one patients with idiopathic pulmonary fibrosis were selected from 

the Interstitial Lung disease Out-patient Clinic and were submitted throughout 

conventional neurological exam, blood lab, neuroimaging, broad neuropsychological 

and lung function evaluation. The control group consisted of twenty non-demented 

healthy subjects paired by gender, age, schooling and socio-economic level. 

Results: The Mini-mental state examination, Semantic verbal fluency (fruit category), 

learning item of the Brief Cognitive Battery, Digit symbol test and Trail making part B 

results were different between both groups (p < 0.05). 

Conclusions: This study showed that patients with IPF performed worse in tests of 

executive functions and mental speed, which is congruent with the hypotheses of 

encephalopathy of subcortical type similar to the one found in patients with other lung 
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hypoxaemic disease. These results should be confirmed with more accurate reaction 

time tests. 

 

Key words: 

Lung fibrosis, cognition, anoxia, neuropsychological tests 
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Interesse pelo tema 

 

 A Neurologia Cognitiva e do Comportamento sempre foi assunto do meu 

interesse. Por esta razão, optei por estudar um pouco mais sobre este vasto assunto, 

cursando a Especialização de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da USP, após a 

Residência Médica em Neurologia. 

 Durante a escolha do tema deste estudo, eu almejava fazer algo baseado em 

dados clínicos e, de preferência, em associação com a questão ocupacional ou com outro 

departamento da clínica médica, a fim de estudar as complicações neurológicas de 

jogadores de futebol ou pugilistas ou pacientes com alguma doença clínica. 

 As conseqüências cognitivo-comportamentais de doenças clínicas, em especial 

aquelas associadas à hipóxia, têm sido alvo de estudos experimentais e clínicos 

continuamente. Entretanto, a importância desse tema em simpósios, congressos e 

jornadas científicas específicas sobre cognição e envelhecimento cerebral tem sido 

relegada para segundo plano. Por conseguinte, acredito que profissionais que lidam com 

pacientes com comprometimento cognitivo e comportamental, especialmente na faixa 

senil, tendem a estudar e considerar mais freqüentemente diagnósticos que envolvam 

doenças degenerativas e doenças vasculares convencionais de grandes e pequenos vasos 

e suas subclassificações. 

 Durante o início do presente estudo, na fase de investigação da literatura sobre 

este tema, verifiquei que os artigos científicos estavam divididos em três tópicos 

principais: hipóxia por doenças pulmonares, hipóxia secundária a grandes altitudes, 

referente à questão desportiva, e hipóxia devido a doenças hematológicas. Com relação 
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às doenças pulmonares, havia inúmeros estudos sobre doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS). O interesse pela 

hipóxia isquêmica, cujo principal modelo é o acidente vascular isquêmico, sempre 

despertou curiosidade, resultando em vasta literatura que abrange desde a neurologia 

experimental até estudo sobre questões inerentes à prática clínica diária. Contudo, a 

hipóxia hipoxêmica (aquela onde não há diminuição do fluxo sanguíneo por obstrução 

de vaso, mas sim da concentração de oxigênio circulante) ficou restrita a estudos que 

avaliam predominantemente hipóxia/anóxia neonatal, pós-parada cárdio-respiratória, 

modelos experimentais antigos e clássicos, além de DPOC e mais recentemente, hipóxia 

em alpinistas e na SAOS. A hipóxia pós-parada cardiorespiratória envolve a diminuição 

ou ausência de fluxo sanguíneo cerebral global, além do decréscimo ou ausência do 

aporte de glicose ao encéfalo, fatores que geram confusão quando se objetiva estudar 

apenas os efeitos da diminuição da concentração de oxigênio no cérebro. No que diz 

respeito ao estudo das repercussões cerebrais em alpinistas, além da dificuldade de 

reprodução deste cenário em nível experimental, a questão da pressão atmosférica 

constitui capítulo à parte a ser estudado (hipóxia hipobárica). O modelo da DPOC é um 

dos principais para se estudar hipóxia crônica, uma vez que todos os outros modelos 

citados se referem à hipóxia aguda. Contudo, freqüentemente há comorbidades e 

complicações decorrentes da própria evolução da doença que dificultam os estudos 

experimentais e clínicos, tais como insuficiência cardíaca direita, hipertensão pulmonar, 

além da cascata inflamatória acionada pela própria condição. Essa cascata inflamatória 

evolve, por exemplo, interleucinas, resultando em conseqüências negativas sobre 

múltiplos órgãos distantes ao pulmão1,2. Nas últimas décadas, após a difusão de 
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conhecimento acerca dos distúrbios de sono, a SAOS vem sendo estudada como modelo 

de hipóxia intermitente, cuja fisiopatologia cerebral difere das repercussões na hipóxia 

aguda e crônica (detalhados na introdução a seguir). Conseqüentemente, a fibrose 

pulmonar idiopática, doença restrita ao pulmão, poderia constituir um modelo para se 

estudar as conseqüências cerebrais da hipóxia crônica sem as dificuldades de uma 

enfermidade com repercussões sistêmicas. Já existem modelos de FPI que estudam a 

patogênese da doença do ponto de vista pulmonar3. 

 Objetivando expandir nosso conhecimento e melhorar a divulgação sobre as 

conseqüências cognitivo-comportamentais das doenças pulmonares que cursam com 

hipóxia entre estudiosos, pesquisadores do meio e profissionais que lidam com esse tipo 

de paciente, o Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento, através do 

Prof.Dr.Ricardo Nitrini, buscou uma parceria com o Grupo de Doenças do Interstício 

Pulmonar do Hospital das Clinicas da FMUSP, sob responsabilidade do Prof.Dr. Carlos 

R. R. Carvalho. 

 Acredito que este seja o primeiro de vários estudos resultantes dessa parceria e 

o início de uma linha de pesquisa sobre este tema. 
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Justificativa do Estudo 

 

A investigação de alterações cognitivas nas doenças intersticiais idiopáticas e a 

possível identificação de um padrão de declínio cognitivo podem ajudar a determinar se 

complicações cognitivas tardias são freqüentes nesta doença. O conhecimento prévio do 

declínio cognitivo associado à fibrose pulmonar idiopática poderia, eventualmente, 

implicar em monitoração e medidas preventivas ao seu desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO___________________________________________________ 

 

 

1.1. Primeiros relatos associando alterações cognitivas a doenças 

pulmonares que cursam com hipoxemia crônica_____________________ 

 

 O equilíbrio entre o sistema nervoso central (SNC) e o sistema ventilatório 

é delicado. Alterações neste equilíbrio podem causar várias conseqüências 

importantes. Disfunção respiratória aguda ou crônica pode resultar em diversas 

manifestações neurológicas e neuropsicológicas. 

Os sintomas e sinais neurológicos vistos na insuficiência respiratória são 

causados por hipóxia e hipercapnia. A hipóxia pode ser resultante de doenças 

cardíacas, pulmonares ou hematológicas ou pode estar presente em indivíduos que 

estão temporariamente em aeronaves ou em altas altitudes, ao realizar alpinismo, por 

exemplo. Os efeitos da hipóxia dependem da gravidade da mesma, da duração, da 

velocidade de início e evolução. Portanto, pacientes hipoxêmicos crônicos terão 

sintomas diferentes daqueles sujeitos à insuficiência respiratória aguda4,5. Além 

disso, pacientes que têm alteração no controle respiratório metabólico ou doenças 

neuromusculares podem hipoventilar, aumentando assim a concentração da pressão 

parcial de dióxido de carbono (PaCO2). 

Inicialmente, as descrições relacionando doenças respiratórias às 

manifestações neurológicas e de comportamento consistiam na observação de sinais 

e sintomas neurológicos bastante evidentes e que estavam presentes em estágios mais 

avançados destas doenças, como, por exemplo, papiledema e diminuição da acuidade 
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visual6, aumento da pressão intracraniana7, cefaléia, sonolência, tremor e asterixis
8. 

Foram relatados também irritabilidade, sonolência, ansiedade, confusão mental e 

sintomas psicóticos9-11 nas fases avançadas dessas doenças. 

 



7 
 

 

1.2. Fisiopatologia da hipoxemia crônica no sistema nervoso 

central______________________________________________________ 

 

 

 O termo hipóxia é utilizado em diversas circunstâncias. Idealmente, deve ser 

definido previamente. Na maior parte dos estudos, corresponde a pressão de oxigênio 

abaixo do normal, geralmente inferior ao nível de oxigênio atmosférico. Essa 

situação pode ocorrer quando se decresce a porcentagem de oxigênio do ar inspirado, 

produzindo “hipóxia hipoxêmica”. Hipóxia também pode ser obtida diminuindo a 

pressão barométrica geral, resultando em “hipóxia hipobárica”. Esta última é 

naturalmente produzida ascendendo a altas altitudes. Não parece haver diferenças 

significativas na resposta fisiológica adaptativa aos vários métodos de produzir 

exposição contínua à hipóxia. 

 O grau de hipóxia é outro aspecto um tanto vago em muitos estudos. A 

maioria dos investigadores refere-se a três estágios: leve, moderado e grave, sem 

concordância em relação às fronteiras entre um nível e outro. Para a maior parte, 

hipóxia é considerada leve se a pressão parcial de oxigênio (PaO2) não cair abaixo 

de 50 Torr (assumindo volume de hemácias normal). Neste nível há compensação 

quase completa e a função praticamente não é alterada. O equivalente a 10% de 

oxigênio normobárico ou uma altitude de 5.000 metros é o limite superior da hipóxia 

leve. Hipóxia moderada, PaO2 entre 35 e 50 Torr, manifesta-se com alterações 

variáveis da cognição e abaixo de 35 Torr, ocorre perda de consciência. Hipóxia 

moderada e grave resultam em perda neuronal variável de acordo com tempo de 

exposição e gravidade. 
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 O termo “crônica”, na maior parte dos estudos, é vago e corresponde ao 

intervalo de tempo necessário para que ocorra uma resposta fisiológica, podendo 

variar de semanas a meses12. Entretanto, a definição de hipóxia crônica em relação à 

permanência da saturação de oxigênio (SaO2) aferida abaixo dos níveis considerados 

normais é assunto que merece comentário. Parte dos estudos que se referem à 

hipóxia crônica envolve pacientes não obrigatoriamente hipoxêmicos no repouso. 

Sabe-se que estes pacientes apresentam períodos de hipoxemia freqüentes, 

principalmente quando realizam exercícios físicos13,14, atividades de vida diária15 e 

durante o sono16-18. Embora o termo “hipóxia crônica” seja consagrado para DPOC, a 

aferição pontual da oximetria de pulso no momento da avaliação para estudo pode se 

enquadrar dentro dos limites considerados normais. A expressão será empregada da 

mesma forma ao longo do presente estudo. 

A grande maioria dos neurônios encefálicos são “sensíveis” à concentração 

plasmática de oxigênio, ou seja, modificam sua atividade em resposta à hipóxia. 

Geralmente, a maioria dos neurônios responde à hipóxia diminuindo a demanda 

metabólica e, conseqüentemente, a necessidade de gerar trifosfato de adenosina 

(ATP) através de fosforilação oxidativa. O maior custo metabólico para os neurônios 

é manter o gradiente iônico, sendo diretamente relacionado ao nível de atividade 

neuronal. Por este motivo, devido ao fato de o cérebro ter reservas limitadas de 

oxigênio e habilidade reduzida para utilizar processos anaeróbicos, a maioria dos 

neurônios diminui sua demanda metabólica reduzindo sua atividade. No entanto, 

nem todos os neurônios diminuem suas atividades durante a hipóxia. Há populações 

de neurônios no cérebro que atuam de modo semelhante aos clássicos 

quimiorreceptores de oxigênio (O2). Esses “sensores” de oxigênio no SNC 
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monitoram os níveis de O2 cerebral e, quando ativados, coordenam funções críticas 

necessárias para o funcionamento de todo o organismo. Por se manterem 

“vigilantes”, esses quimiorreceptores são importantes tanto na adaptação da hipóxia a 

curto-prazo, quanto a longo-prazo12. 

Apesar de várias funções autonômicas modificarem sua atividade em 

resposta a hipóxia, a sobrevivência a partir de então está ligada fundamentalmente às 

mudanças nos sistemas cardiovascular e respiratório, visando manter o aporte de 

oxigênio aos tecidos. Os sítios sensíveis a oxigênio no sistema nervoso central que 

controlam as atividades simpática e respiratória são o tálamo, hipotálamo, ponte e 

bulbo19-24. A ativação desses sítios sensíveis a O2 produz aumento nas atividades 

respiratória e simpática. 

A depressão respiratória durante período de hipóxia sustentada que ocorre 

no feto, no neonato e em adultos em graus variáveis, decorre da ativação dos 

circuitos inibitórios centrais. A maioria dos autores sugerem que as vias quimio-

sensitivas estão na ponte e no tálamo19-20. Além disso, há evidência que neurônios do 

núcleo rubro12 e do núcleo parafascicular25 são diretamente excitados pela hipóxia. 

Os mecanismos que detectam hipóxia devem ser considerados em relação 

ao tempo de exposição: agudo, sustentado, crônico (por exemplo: alta altitude, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)), intermitente (síndrome de apnéia 

obstrutiva do sono (SAOS)), sendo que o último pode induzir a resposta adaptativa 

ou não. As respostas neurofisiológicas a hipóxia provavelmente refletem as 

modificações na função dos canais iônicos, sensores de oxigênio (por exemplo: 

proteínas do heme), vias sinalizadoras, neuromoduladores e processos genômicos26-

28. 
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1.2.1. Canais iônicos 

Vários canais iônicos são modulados por hipóxia, resultando em 

despolarização e aumento da excitabilidade das células, incluindo canais de potássio 

(K+), cálcio (Ca+2) e sódio (Na+). Isso sugere que existem inúmeros mecanismos de 

transdução de oxigênio de acordo com o tipo celular e os canais iônicos da célula. 

Conforme estudos sobre o glomo carotídeo, duas hipóteses principais de transdução 

de oxigênio estão envolvidas: “hipótese metabólica”, que propõe um papel principal 

à cadeia oxidativa mitocondrial e a “hipótese da membrana”, que alega uma atuação 

mais importante dos canais iônicos, os quais detectariam diretamente níveis de 

oxigênio ou através de proteínas de membrana29. 

A identificação dos canais de K+ sensíveis a O2 na membrana de um 

neurônio, por exemplo, é um aspecto importante a favor da hipótese da membrana. O 

estado de hipóxia (120 a 70 torr) produz diminuição de K+ em células do glomo, as 

quais produzem despolarização, além da abertura dos canais de Ca+2 voltagem 

dependente, seguida de um aumento no Ca+2 intracelular e a ativação de nervos 

aferentes sensitivos. 

Em contrapartida, os resultados do efeito da hipóxia crônica na expressão 

dos canais iônicos de Na+ são variáveis. Além disso, a presença ou ausência de 

fatores neurotrópicos podem ser importantes para explicar os efeitos distintos da 

hipóxia crônica, já que a regulação para cima dos canais de Na+ pode depender 

desses fatores e alguns deles podem aumentar na hipóxia30-32. 
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1.2.1.1. Adaptação da sensibilidade ao O2 

 Assim como os sensores periféricos se adaptam em resposta à hipóxia 

crônica ou sustentada, os sensores do SNC também o fazem. Os efeitos em cascata 

dessas adaptações periféricas e centrais determinam, em última instância, as 

respostas respiratória e simpática à hipóxia crônica ou intermitente. A resposta de 

curto-prazo à hipóxia sustentada é a diminuição da respiração, seguido de aumento 

da atividade simpática e respiratória a qual se mantém por dias a anos. Se a hipóxia é 

intermitente, respostas variáveis ocorrem dependendo do grau e da freqüência dos 

episódios. Aparentemente, os neurônios sensíveis aos níveis de O2 adaptam-se à 

hipóxia sustentada ou crônica porque a sua sensibilidade aumenta após quatro ou 

cinco dias nestas condições33. A natureza específica dessas adaptações envolve 

modificações nas vias de sinalização, nos neuromoduladores e em seus receptores 

(opióides, óxido nítrico, substância P, catecolaminas, glutamato e ácido gama-

aminobutírico) e nos efeitos genômicos com regulação para cima e para baixo dos 

produtos dos genes sensíveis à hipóxia. 

 

1.2.2. Mecanismos vasculares 

A relação entre função cerebral e fluxo sanguíneo é estudada desde a 

publicação de Roy e Sherrington (1890)apud 34 no final do século dezenove. Os 

primeiros estudos eram desprovidos de métodos quantitativos. O primeiro estudo 

quantitativo35 demonstrou aumento e depois diminuição do fluxo sanguíneo cerebral 

(FSC) em voluntários saudáveis que inicialmente respiravam ar atmosférico ao nível 

do mar e depois foram transferidos para um laboratório a 3810m de altitude na 

Califórnia, retornando posteriormente ao nível do mar. No entanto, apesar de mais de 



12 
 

 

100 anos de estudos, ainda há muitos aspectos sobre o controle do FSC que 

permanecem desconhecidos. 

 

1.2.2.1. Adaptações cerebrovasculares à hipóxia crônica 

A diminuição do aporte de oxigênio é considerada o estímulo ambiental que 

aciona as respostas adaptativas. Entretanto, ainda deverá ser determinada qual a exata 

contribuição de cada variável para os mecanismos de controle. Do ponto de vista da 

circulação sistêmica, a primeira variável é a PaO2. A segunda é a concentração de 

hemoglobina (carreadora de oxigênio), localizada nas hemácias e mensurada em 

miligramas por decilitro ou pelo hematócrito. O terceiro fator é a curva de saturação 

da hemoglobina, alterada por temperatura, ph, PaCO2 e 2,3-difosfoglicerato. No 

SNC, o FSC e a densidade capilar (distância intercapilar) são fundamentais. 

 

1.2.2.1.1. Fluxo sangüíneo cerebral (FSC) 

Hipóxia leve aumenta o FSC em quase duas vezes apesar de uma queda na 

PaCO236-39. O mecanismo exato é desconhecido, mas sabe-se que há um componente 

neurogênico principal originado no tronco cerebral40. Sinalizadores locais também 

têm influência, como por exemplo, o óxido nítrico vasodilatador, que aumenta de 

acordo com o decréscimo de oxi-hemoglobina. Fatores teciduais locais têm mais 

relação com a distribuição circulatória intracerebral do que o fluxo sangüíneo de todo 

o organismo. Apesar de fatores como K+, adenosina e óxido nítrico entre outros 

serem cada vez mais importantes com o aumento da gravidade da hipóxia41, o 

mecanismo principal responsável por pelo menos metade do aumento do FSC em 

resposta a hipóxia leve se dá através de vias neuronais que passam ou se originam no 
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tronco cerebral42-44 e estão fortemente relacionados com a quantidade de oxigênio 

sangüíneo45-47. 

Quando a exposição à hipóxia é prolongada por mais de um dia, o FSC é 

atenuado48,49, de modo que em três semanas de exposição o mesmo retorna aos níveis 

prévios. 

 

1.2.2.1.2. Hematócrito 

Uma das razões possíveis para a normalização do FSC é o conhecido fato de 

que há um aumento no volume de hemácias50. Isso significa que o conteúdo de 

oxigênio é compensado de sua diminuição pelo aumento do carreador, fazendo com 

que o seu aporte aos tecidos volte ao estado pré-hipóxia. 

 

1.2.2.1.3. Angiogênese e volume sanguíneo cerebral 

Apesar do aporte de oxigênio ao cérebro estar relativamente compensado 

após exposição à hipóxia crônica, o mesmo não ocorre na mitocôndria. Há 

diminuição do aporte de oxigênio no parênquima, porque a força que guia a difusão 

do oxigênio do capilar ao tecido é a diferença da PaO2 entre os dois. 

Conseqüentemente, há um aumento na densidade capilar através da angiogênese, que 

se completa após três semanas de exposição à hipóxia48, 51-55. 

A angiogênese ocorre através do mesmo fator-1-hipóxia-induzível que leva 

ao aumento da eritropoetina e aumento do hematócrito. O fator-1-hipóxia-induzível 

aumenta a produção de fator de crescimento vascular endotelial. Há também um 

componente independente do fator-1-hipóxia-induzível, a cicloxigenase-2-

angiopoetina-2 que contribui para angiogênese cerebral56. 
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1.2.2.1.4. Tensão de oxigênio tecidual 

Mesmo sob condições de normóxia, a tensão de oxigênio tecidual é baixa e 

a sua distribuição é heterogênea57-58. O tempo relativo das respostas é variável: o 

FSC inicialmente responde rápido e depois cai no quarto ou quinto dia49. O 

hematócrito começa a aumentar no terceiro dia, chegando a 80% do máximo em sete 

dias. A angiopoetina-2 é aumentada na segunda semana na qual já ocorre a 

angiogênese e depois cai aos níveis prévios na terceira semana55. O fator-1-hipóxia-

induzível, indicativo de hipóxia tecidual, é inicialmente elevado, caindo pela metade 

após quatro dias e depois aos níveis prévios em três semanas59. Essas informações 

mostram que a restauração da tensão de oxigênio tecidual cerebral não ocorre antes 

de duas a três semanas de exposição à hipóxia. 

 

1.2.2.1.5. Tempo de trânsito médio 

O fato de o FSC ter retornado a níveis prévios não significa que a circulação 

cerebral não passou por modificações relevantes. Sabe-se que o fluxo e o volume de 

sangue estão relacionados entre si, de modo que se o volume sangüíneo cerebral 

duplica após adaptação à hipóxia, o tempo de trânsito médio do oxigênio também 

aumenta consideravelmente. Isto significa que há também mais tempo para o 

“descarregamento” da glicose. O efeito da melhora do aporte de glicose em 

decorrência do aumento do trânsito pode ser verificado pelo acréscimo do influxo 

através da barreira hemato-encefálica após a adaptação à hipóxia crônica60. Não há 

só um aumento da densidade capilar, mas também do número de moléculas 

transportadoras de glicose por miligrama de microvaso. 
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Em geral, os achados em estudos com humanos seguem a mesma linha 

daqueles com outros mamíferos61. 
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1.3. Pneumonias intersticiais idiopáticas_______________________________ 

 

 

As pneumonias intersticiais idiopáticas (PII) correspondem a um grupo de 

doenças pulmonares parenquimatosas difusas, também descritas como doenças 

intersticiais do pulmão. É um grupo heterogêneo de enfermidades não neoplásicas, 

que resultam de dano no parênquima pulmonar por vários padrões de fibrose e 

inflamação. O interstício inclui o espaço entre as membranas basais do epitélio e do 

endotélio e corresponde ao sítio primário de lesão nas PII. No entanto, essas doenças 

às vezes não afetam somente o interstício, mas também os espaços aéreos, as vias 

aéreas periféricas e os vasos ao longo dos seus revestimentos epiteliais e endoteliais.  

Algumas categorias de doenças pulmonares difusas parenquimatosas como 

aquelas associadas à exposição ocupacional e ambiental e/ou doença do colágeno, 

doenças pulmonares granulomatosas como sarcoidose e outro grupo composto de 

formas raras de doenças pulmonares parenquimatosas difusas com características 

clinicopatológicas específicas e bem definidas, como linfoangioleiomiomatose, 

histiocitose de células pulmonares de Langerhans e pneumonia eosinofílica, são 

também excluídas. As PII constituem um grupo de entidades clinicopatológicas, que 

são suficientemente diferentes entre si para serem classificadas separadamente. 

Como um grupo, as PII podem ser distinguidas de outras doenças parenquimatosas 

por história clínica, exame físico, radiografia de tórax, exames laboratoriais e 

patologia62,63. 

Idiopática indica causa desconhecida e pneumonia intersticial refere-se a 

envolvimento do parênquima pulmonar por combinações variáveis de fibrose e 
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inflamação, em contraste à doença predominante do espaço aéreo visto nas 

pneumonias bacterianas, por exemplo. As PII incluem as entidades: fibrose pulmonar 

idiopática, pneumonia intersticial não específica, pneumonia criptogênica em 

organização, pneumonia intersticial aguda, bronquiolite respiratória associada à 

doença intersticial pulmonar, pneumonia intersticial descamativa e pneumonia 

intersticial linfocítica. 

Tratam-se de doenças raras. A prevalência de doenças do interstício no 

Novo México é de 80,9 por 100.000 em homens e 67,2 por 100.000 em mulheres. A 

taxa anual de incidência é de 31,5 por 100.000 por ano em homens e 26,1 por 

100.000 por ano em mulheres64. 

A biópsia pulmonar é necessária para confirmação do diagnóstico, exceto 

em casos que apresentam quadro clínico e radiológico típico de fibrose pulmonar 

idiopática (FPI)/pneumonia intersticial usual (PIU). A patologia é menos útil quando 

obtida tardiamente no curso da doença ou após início do tratamento. Há critérios 

diagnósticos da American Toracic Society (ATS) e da European Respiratory Society 

(ERS) para FPI na ausência de biópsia pulmonar63. De qualquer forma, apesar de 

diagnóstico altamente provável de FPI poder ser realizado sem biópsia pulmonar, o 

diagnóstico definitivo de FPI e de outras formas de PII só podem ser estabelecidos 

com a ajuda do anatomopatológico. 

Na maioria dos casos a biópsia classifica definitivamente os pacientes em 

padrões histológicos reconhecidos como: PIU, pneumonia intersticial não específica, 

pneumonia em organização, lesão alveolar difusa, pneumonia intersticial 

descamativa, bronquiolite respiratória e pneumonia intersticial linfóide. Além disso, 

permite a confirmação ou exclusão de um diagnóstico alternativo como sarcoidose, 
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pneumonite por hipersensibilidade ou sugere a presença de doença ocupacional ou 

secundária a acúmulo de metal pesado. 

 

1.3.1. Fibrose pulmonar idiopática (FPI) 

 

1.3.1.1. Avaliação clínica e diagnóstico 

 

De acordo com a definição atual, FPI é um tipo específico de pneumonia 

intersticial crônica fibrosante de causa desconhecida, limitada aos pulmões e 

associada a resultado de biópsia pulmonar compatível com PIU62. 

O início dos sintomas é gradual, sendo os principais sintomas dispnéia e 

tosse não produtiva. Sintomas como emagrecimento, febre e anorexia são raros. A 

idade de início do quadro é geralmente acima de 50 anos, mais comum no sexo 

masculino. Crepitações finas bibasilares inspiratórias (também chamadas de 

crepitações tipo “velcro”) são o achado mais comum ao exame clínico e o 

baqueteamento das pontas dos dedos é encontrado em 25 a 50% dos pacientes. 

Características como insuficiência cardíaca direita e edema periférico desenvolvem-

se tardiamente. 

Os critérios para diagnóstico de FPI na presença de PIU encontrada na 

patologia são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Critérios diagnósticos para fibrose pulmonar idiopática. 

Critérios principais (obrigatória a presença dos quatro critérios) 

1. Exclusão de outras causas conhecidas de PII (tais como uso de certas drogas, 

exposições ambientais e doenças de tecido conjuntivo) 

2. Evidência de restrição (tais como capacidade vital reduzida, freqüentemente 

com uma razão VEF1/CVF aumentada) em estudos de função pulmonar e 

troca gasosa deficiente no repouso (aumento da P[A-a]O2) e no exercício 

(CDCO diminuída) 

3. Anormalidades reticulares bibasilares com opacidades em vidro-fosco não 

volumosas na tomografia de tórax de alta resolução 

4. Biópsia pulmonar transbrônquica ou lavado broncoalveolar descartando 

outros diagnósticos 

Critérios secundários (obrigatória a presença de 3 dos 4) 

1. Idade > 50 anos 

2. Início insidioso de dispnéia aos esforços sem outra explicação 

3. Duração da doença > ou igual a 3 meses 

4. Crepitações bibasilares (de qualidade seca ou semelhante a “velcro”) 

VEF1= volume expiratório forçado do primeiro segundo; CVF= capacidade vital 
forçada; PA-aO2= diferença de pressão de oxigênio alvéolo-arterial; CDCO= 
capacidade de difusão do monóxido de carbono. Retirado de ATS e ERS, 2000. 
 
 

1.3.1.2. Epidemiologia 

A incidência e prevalência precisas são desconhecidas. Estimativas da 

prevalência variam de 3 a 6 casos por 100.000 na população geral64. A FPI parecer 

ser a mais comum entre as PII e está associada ao pior prognóstico65. A sobrevida é 

de três anos em média a partir do diagnóstico65. A estimativa da incidência é de 10,7 
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casos por 100.000 por ano em homens e 7,4 casos por 100.000 por ano em 

mulheres64. 

Os fatores de risco em potencial para FPI são tabagismo66,67, aspiração 

crônica secundária a doença do refluxo gastro-esofágico68-69, fatores ambientais 

como exposição a poeira de madeira e metais67,70 e solventes71. Há evidências de 

predisposição genética à doença, no entanto marcadores genéticos específicos ainda 

não foram identificados72,73. 

 

1.3.1.3. Exames complementares 

 Os testes de função pulmonar geralmente revelam alterações restritivas 

(volume pulmonar estático diminuído) (Tabela 1), redução da capacidade de difusão 

do monóxido de carbono (CDCO) e hipoxemia arterial que é acentuada com o 

exercício. 

 A análise da celularidade do lavado bronco-alveolar mostra aumento de 

neutrófilos e eosinófilos. Linfocitose é incomum. 

A radiografia de tórax tipicamente revela opacidades reticulares difusas, 

porém sua especificidade é baixa. Além disso, correlaciona-se muito pouco com o 

padrão histopatológico, a distribuição anatômica da doença, a gravidade da doença, 

exceto o achado de aspecto em “favo de mel” que é específico para FPI. A 

tomografia computadorizada de alta resolução é significativamente mais sensível e 

específica para o diagnóstico da FPI e substituiu o exame de radiografia de tórax 

convencional como o método de imagem preferido. A presença de opacificações 

extensas em vidro-fosco, nódulos, predominância de achados nos lobos superiores ou 

médios e linfadenopatia hilar ou mediastinal significativa deve sugerir outro 
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diagnóstico que não a FPI. A tomografia computadorizada de alta resolução 

diagnostica de modo confiável e específico FPI em metade a dois terços dos 

pacientes com PII74.Veja a seguir Figura 1 (a e b). 

Conforme mencionado acima, o diagnóstico definitivo da FPI requer o 

padrão histopatológico de PIU75 encontrado na biópsia pulmonar cirúrgica63, além 

dos critérios diagnósticos descritos na Tabela 1. Na ausência de biópsia pulmonar 

cirúrgica, o diagnóstico presuntivo de FPI pode ser feito baseado nos critérios 

clínicos, radiológicos e fisiológicos. No adulto imunocompetente, a presença de 

todos os critérios maiores e de pelo menos três dos quatro menores aumenta a 

probabilidade de um diagnóstico clínico correto de FPI. 

A biópsia pulmonar cirúrgica continua necessária em pacientes com menos 

de 50 anos ou para aqueles com padrão atípico na tomografia de tórax de alta 

resolução74. Quando a biópsia é realizada, a presença do padrão histopatológico de 

PIU em pelo menos um espécime é necessária para se fazer o diagnóstico definitivo 

de FPI (Figura 1c). 
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Figura 1. Aspectos da tomografia de tórax de alta resolução e exame 

anatomopatológico de espécime pulmonar. 

B

A

C

 

A) Imagem de tomografia de tórax de alta resolução, mostrando aspecto típico em 

“vidro-fosco” da fibrose pulmonar idiopática (à direita); B) Macroscopia de 

fragmento pulmonar destacando cistos compatíveis com padrão em “favo de mel”, 

evidenciado nas imagens radiológicas (à esquerda acima); C) Lâmina de espécime 

proveniente de biópsia pulmonar corada com Hematoxilina & Eosina, mostrando 

transição entre aspecto pulmonar normal (da esquerda para a direita) para padrão 

histológico de pneumonia intersticial usual (400X) (à esquerda abaixo). 
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1.3.1.4. Evolução e prognóstico 

A evolução clínica da FPI é descrita como uma queda lenta e progressiva da 

função pulmonar, embora na prática esta seja muito variável e alguns pacientes se 

mantém estáveis por períodos extensos sem medicação, assim como outros têm 

declínio funcional pulmonar mais acelerado. 

No momento do diagnóstico, algumas variáveis influenciam na sobrevida do 

paciente. Entre elas podemos destacar: idade, gravidade dos sintomas, duração da 

doença, características radiológicas e da fisiologia pulmonar e a queda da saturação 

de O2 no teste dos seis minutos de caminhada76. Além disso, também foi 

demonstrado que a resposta à terapia num período inicial de observação de três a seis 

meses (com base nos sintomas, radiologia e fisiologia pulmonar) está associada ao 

prognóstico77. 

 

1.3.1.5. Patogênese 

Aparentemente a resposta inflamatória não tem papel importante na 

progressão da FPI, nem precede seu início78. Alguns autores advogam que seria uma 

doença “epitelial-fibroblástica”78,79, onde interações entre o dano celular epitelial 

alveolar e células mesenquimais resultam em mecanismos de reparo desregulados, 

com citocinas pró-fibróticas excessivas, superprodução de matriz extracelular e 

angiogênese desordenada. 

• Células epiteliais alveolares: embora o fibroblasto seja reconhecido como 

uma célula chave na patogênese da FPI, há um interesse renovado no papel 

da célula epitelial alveolar. Na FPI as células epiteliais são lesadas e, em 

resposta, liberam várias citocinas. Esta liberação de citocinas resulta em 
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efeitos múltiplos, incluindo a ativação e a proliferação de fibroblastos78. 

Além dos efeitos que as citocinas têm nas células vizinhas, estas também 

desencadeiam o fenômeno de transformação epitelial-mesenquimal (TEM)79. 

Na TEM as células epiteliais se transdiferenciam em fibroblastos e fenótipos 

tipo miofibroblastos. 

• Fíbrócitos: vários estímulos são capazes de guiar a diferenciação dos 

fibroblastos em células miofibroblásticas produtoras de alfa actina de 

músculo liso e que parecem ser as promotoras da grande produção e 

armazenamento de colágeno observadas na FPI. Pensava-se erroneamente 

que os fibroblastos e miofibroblastos residiam no pulmão. No entanto, dados 

recentes sugerem que células circulantes originárias da medula óssea, os 

fibrócitos80, transitam para o pulmão em resposta a lesões e também 

participam da evolução da fibrose em FPI81. 

• Retículo fibroplasmático: No padrão de PIU as agregações subepiteliais de 

fibroblastos e miofibroblastos e os focos de fibroblastos, representam a 

principal borda de fibroproliferação82. Sabe-se que o número de focos de 

fibroblastos vistos na biópsia pulmonar cirúrgica está relacionado à 

progressão da doença83 e ao prognóstico84,85. 

Achados recentes86 sugerem que os focos de fibroblastos encontrados no 

padrão PIU correspondem na verdade, quando reconstruídos em três dimensões, o 

retículo complexo e interconectado. 
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1.3.1.6. Tratamento 

Como a FPI não tem cura, o tratamento é realizado com o objetivo de 

melhorar os sintomas e diminuir a progressão da doença. O tratamento atualmente 

recomendado deve incluir se possível: corticosteróide (como por exemplo 

prednisona), associado ou não com imunossupressor (azatioprina ou ciclofosfamida) 

e sintomáticos para contenção da exacerbação de sintomas87. O tratamento é efetivo 

em uma parcela de pacientes e a melhor resposta ocorre nos casos onde a doença está 

numa fase mais inicial. São necessários de 3 a 6 meses para avaliar se a eficácia da 

resposta. 

Há estudos recentes com outras medicações como interferon gama 1b88-90, 

colchicina90, pirfenidona91 e n-acetil-cistéina92,93 que mostraram resultados 

promissores. 

A FPI continua sendo uma doença funcionalmente debilitante e fatal. Até o 

presente momento, não há tratamento que prolongue a sobrevida, estabilize a doença 

ou melhore e qualidade de vida. 
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1.4. Achados cognitivos de doenças pulmonares que cursam com hipóxia 

crônica_______________________________________________________ 

 

 

Nas últimas décadas, foram realizados diversos estudos demonstrando a 

presença de alterações cognitivas, resultantes da hipoxemia e/ou hipercapnia leve a 

moderada em DPOC94-120, síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS)121-130, 

indivíduos com hipoxemia induzida artificialmente131-133 ou decorrente de esportes 

em altas altitudes134-137. Alguns estudos que compararam indivíduos artificialmente 

submetidos à hipóxia de diversos níveis mostraram declínio significativo da 

velocidade de processamento de informação, evidenciado por baixas pontuações em 

testes como Teste de Trilhas138 e testes de tempo de reação específicos131-132. 

Foram encontradas alterações cognitivas moderadas a graves em 42% das 

pacientes (n=203) com DPOC e em 14% dos indivíduos controles. Pensamento 

abstrato e integração percepto-motora complexa foram os domínios mais afetados. 

Cinqüenta por cento dos pacientes apresentaram alteração de velocidade motora, 

força e coordenação de membros95. 

Para alguns autores, a DPOC é vista como modelo de alterações cognitivas 

secundárias a doença pulmonar98. Foram encontradas alterações de memória94,98,101, 

linguagem verbal98, atenção98,104,107,108,110,111, funções executivas110,111,114,120 e 

pensamento abstrato98, ao passo que a atenção visual estaria relativamente 

preservada. Outros autores argumentam que há declínio na atenção visual99. Um 

padrão de alterações neuropsicológicas caracterizado por déficit em tarefas verbais e 

de memória verbal foi encontrado em 48,5% (n=36) dos pacientes DPOC em 
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comparação com grupo controle e grupo com diagnóstico de DA provável98. Em 

outro estudo foi detectado padrão de alteração de memória verbal em 38,1% (n=42) 

dos pacientes com DPOC em virtude de dificuldade de acesso à memória e evocação 

tardia101. Baixos volumes expiratórios forçados do primeiro segundo (VEF1s) e 

capacidade vital forçada (CVF) são parâmetros preditivos de comprometimento 

cognitivo em pacientes com DPOC102. 

Recentemente, foram descritas alterações cognitivas em pacientes DPOC 

não hipoxêmicos. Estes pacientes tiveram resultados significativamente piores no 

Teste de Trilhas138, Teste de Extensão de Dígitos - Wechsler Adult Intelligence Scale 

(WAIS)138 e outros subtestes específicos, demonstrando principalmente 

comprometimento em velocidade de processamento de informações. Memória e 

flexibilidade mental mostravam-se relativamente preservadas. Não houve correlação 

significativa entre cognição e deterioração na qualidade de vida108. Há trabalhos 

demonstrando o benefício do tratamento com oxigênio contínuo em relação à 

cognição105. 

A comparação entre os estudos é bastante dificultada pela variação do 

desenho do estudo, nível de gravidade da doença de base, seleção de pacientes e de 

grupo controle e seus respectivos critérios de inclusão e exclusão, além de outras 

variáveis como o uso ou não de O2 contínuo, escolha da bateria neuropsicológica e 

tratamento medicamentoso utilizado. 

Com relação às alterações cognitivas decorrentes das doenças do interstício 

pulmonar, a sarcoidose é a mais citada139-145. No entanto, o envolvimento cerebral 

pela sarcoidose não ocorre somente pela hipóxia crônica e sim, principalmente, pelo 

acometimento direto dos granulomas inflamatórios no parênquima encefálico, 
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acarretando várias manifestações neurológicas, como paralisias de nervos cranianos, 

infarto isquêmico, envolvimento hipotalâmico, hidrocefalia e também alterações 

cognitivas. Portanto, os sinais e sintomas secundários à neurosarcoidose não são um 

bom exemplo de resultado de hipóxia crônica. 

Há um estudo apresentado recentemente no Congresso Internacional de 

Pneumologia em Abril deste ano (2009), que avaliou oito pacientes com diagnóstico 

de FPI através de uma bateria cognitiva, comparando com dados normativos pré-

existentes. Foi encontrada alteração significativa em um teste que acessa atenção 

visual sustentada146. O achado de alterações cognitivas na FPI e a sua confirmação 

por vários estudos, além da identificação de um padrão de declínio cognitivo poderão 

ajudar a determinar complicações cognitivas tardias desse grupo de doenças. 
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2. OBJETIVOS______________________________________________________ 

 

 

1. Averiguar se existem alterações cognitivas nos pacientes com fibrose 

intersticial idiopática; 

2. Caso confirmadas, avaliar o perfil dessas alterações nesses pacientes; 

3. E investigar associação dessas alterações com parâmetros de gravidade da 

doença. 
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3. MÉTODOS_______________________________________________________ 

 

 

3.1. Caracterização do local e do período do estudo______________________ 

 

 

O estudo envolveu três departamentos: Clínica Médica – Divisão de 

Pneumologia, Neurologia e Radiologia. O desenho do método, a escolha dos testes 

neuropsicológicos e eventuais modificações na proposta do estudo foram realizadas 

no Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento no Departamento de 

Neurologia da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP). A triagem e as avaliações de pacientes e controles foram 

realizadas no ambulatório de Doenças do Interstício Pulmonar do setor de 

Pneumologia, no 5º andar do Prédio dos Ambulatórios do HC-FMUSP. No mesmo 

setor, em sala especializada, foram realizadas as espirometrias de pacientes e 

controles. As tomografias computadorizadas foram executadas no setor de 

Radiologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP. 

O período de coleta de dados estendeu-se de Junho de 2005 até Fevereiro de 

2007. 
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3.2. Caracterização dos Grupos e procedimento de coleta de dados________ 

 

3.2.1. Pacientes 

 

3.2.1.1. Triagem 

O Ambulatório de Doenças do Interstício Pulmonar (DIP) é 

heterogêneo, atendendo pacientes com pneumopatias intersticiais de diversas 

etiologias, como por exemplo, secundária a lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

reumatóide, esclerodermia, secundária a uso de amiodarona e outras medicações, 

secundária a doença do refluxo gastroesofágico e doenças ocupacionais de 

acúmulo. Foram pré-selecionados pacientes com diagnóstico de FPI (segundo o 

Consenso Internacional da ATS e ERS63) com idades entre 50 e 75 anos de 

acordo com os prontuários, totalizando 352 pacientes. Estes foram submetidos a 

um protocolo de triagem estruturado (Anexo A). Maiores detalhes sobre o 

procedimento de triagem estão no diagrama da Figura 2. 
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Figura 2. Triagem e seleção de pacientes. 

Fase 0: pré-triagem

Fase I

Fase II retriagem

Fase III

Fase IV

77 pacientes triados 
inicialmente

39 pacientes incluídos

7 TCE

8 ex-etilismo

5 analfabetos

3 doença 
neurológica 

prévia
14 

deprimidos

3 desistências, 
motivos alheios 

à FPI

6 ex-etilistas 
excluídos

30 pacientes avaliados (parcial
ou completamente) e 

submetidos a exame de sangue

Tratamento 6 pacientes 
reincluídos

3 recusas

4 óbitos antes do 
término da avaliação

352 prontuários pré-triados de acordo
com idade e diagnóstico fechado de 

fibrose pulmonar idiopática  

reavaliação de todos os pacientes 
incluídos com DSM-IV critérios de 

dependência de álcool com 
informante

4 escore de 
Hachinski ≥5

3 pacientes com PII 
apresentaram padrão 

anatomopatológico diferente de 
PIU: excluídos

N final= 21 pacientes 
(avaliação clínica e 

laboratorial completa)

2 com avaliação imcompleta por 
dificuldade de comparecer a visita não 

relacionada a FPI

 

DSM-IV= Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais - IV 
PII=pneumonias intersticiais idiopáticas; FPI= fibrose pulmonar idiopática; PIU 
= pneumonia intersticial usual; TCE=trauma crânio-encefálico. 

 

O protocolo estruturado de triagem (Anexo A) inclui dados de 

identificação, dados demográficos, antecedentes pessoais sobre doenças clínicas, 

dados sobre história e diagnóstico pneumológico, medicações utilizadas 

relacionadas ou não à doença, critérios de exclusão (detalhados abaixo), Escore 
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Isquêmico de Hachinski147, condições ideais para avaliação e a Escala de 

Depressão Geriátrica (GDS)148-150. 

Os critérios de exclusão estão detalhados a seguir: 

• Dependência prévia ou atual de álcool e/ou outras drogas ilícitas; 

• História de trauma crânio-encefálico com perda de consciência; 

• História de doença neurológica e/ou psiquiátrica prévia ou atual, que 

possa interferir no desempenho cognitivo; 

• História de doença cerebrovascular e/ou pontuação no Escore de 

Hachinski147 maior ou igual a cinco pontos; 

• Analfabetismo. 

Condições para realização da avaliação neuropsicológica: 

1. Não apresentar qualquer alteração metabólica (por exemplo: 

insuficiências hepática e renal) e/ou alterações endócrinas descompensadas (por 

exemplo: hipotireoidismo ou diabetes mellitus) com confirmação de exames de 

sangue; 

2. Não estar infectado ou ter tido infecção de qualquer natureza até uma 

semana antes da avaliação com confirmação de exames complementares, quando 

necessário; 

3. Não fazer uso regular de medicações que poderiam interferir nas funções 

cognitivas; tais como os grupos dos ansiolíticos benzodiazepínicos, 

neurolépticos, hipnóticos e anticonvulsivantes. 

Caso o paciente houvesse utilizado eventualmente alguma medicação de um 

dos grupos citados acima, a avaliação somente foi realizada mediante abstinência de 

pelo menos duas semanas. 
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O rastreamento do alcoolismo foi inicialmente realizado diretamente com o 

paciente, pois este freqüentemente vinha à consulta desacompanhado. Entretanto, em 

entrevista com familiar, ficou evidente que alguns sujeitos negavam alcoolismo 

prévio indevidamente. Conseqüentemente foi acrescentada uma entrevista com 

informante ou familiar mais próximo para avaliar adição ao álcool seguindo os 

critérios do DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais –

IV)151, o que resultou na exclusão de seis pacientes que haviam sido previamente 

incluídos no estudo. 

Em relação à presença de depressão, prosseguiu-se da seguinte forma: os 

pacientes que apresentavam critérios diagnósticos para depressão maior, segundo 

DSM-IV151 e/ou uma pontuação na GDS de 10 itens150 superior a quatro pontos, 

foram tratados com antidepressivos. Tão logo os indivíduos se tornassem eutímicos 

e a pontuação do GDS fosse inferior a quatro pontos, estes eram re-introduzidos no 

estudo, se possível. O tratamento para depressão maior foi discutido e autorizado 

pelo médico assistente pneumologista de cada um dos pacientes. Foram utilizados 

nesse tratamento o cloridrato de sertralina ou citalopram. 

 

3.2.1.2. Avaliação 

Os pacientes que se enquadraram aos critérios de inclusão e exclusão foram 

submetidos a protocolo estruturado de avaliação (Anexo C) que inclui o Critério de 

Classificação Econômica Brasil152, dados sobre a saturação de oxigênio pré e pós-

avaliação, uso de oxigênio contínuo, exame clínico e neurológico, avaliação 

neuropsicológica, avaliação da função pulmonar (detalhados abaixo) e resultados de 

exames complementares (sangue e neuroimagem detalhados abaixo). 
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O consentimento informado de todos os pacientes foi obtido após explicação 

detalhada sobre o estudo e esclarecimento de dúvidas. 

 

3.2.1.2.1. Bateria de testes cognitivos 

A bateria de avaliação neuropsicológica foi selecionada com ajuda de dois 

neuropsicólogos experientes com o objetivo de abranger os principais domínios 

cognitivos (memória, atenção, linguagem, habilidades vísuo-espaciais, funções 

executivas e práxis), enfatizando atenção e funções executivas. Os testes escolhidos 

foram o Mini-Exame do Estado Mental153,154, Bateria Breve de Rastreio 

Cognitivo155,156, que inclui o Teste de Memória de Figuras155,156, Fluência verbal 

semântica (categoria animais)157,158; além do Teste do Desenho do Relógio159; 

Fluência verbal semântica categoria frutas157,158, Teste de Extensão de Dígitos - 

direto e indireto (WAIS)138,160,161, Teste Dígito-Símbolo (WAIS)138, Teste de Trilhas 

partes A e B162,163, Teste de Organização Visual de Hooper164, Teste de 

Cancelamento138 e a Torre de Londres165. A avaliação funcional relacionada à 

cognição foi realizada com a Escala de Atividades Funcionais de Pfeffer166, coletada 

com o acompanhante ou informante. Os testes neuropsicológicos utilizados estão 

apresentados na Tabela 2 e suas explicações detalhadas estão descritas no Anexo E. 
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Tabela 2. Testes neuropsicológicos utilizados na avaliação cognitiva. 

Nome do teste Principais funções cognitivas avaliadas
Mini-exame do estado 

mental
153,154

Avaliação global breve: orientação temporal e 
espacial, linguagem, atenção, cálculo, praxia 
construtiva

Teste de memória de figuras
155,156 Memória incidental, aprendizado e memória de 

curto prazo, reconhecimento

Fluência verbal semântica
157,158 Funções executivas: atenção, resgate de informação 

armazenada

Teste do desenho do relógio159 Praxia construtiva, habilidade de desenho visuo-
espacial

Teste de trilhas (partes A e 

B)162,163

Velocidade de processamento mental, rastreamento 
visual, habilidade motora, flexibilidade cognitiva

Teste de cancelamento138 Velocidade de processamento mental, atenção 
sustentada

Teste de extensão de dígitos
138 Atenção auditiva, velocidade de processamento 

mental e memória de trabalho

Teste dígito-símbolo
138 Velocidade de processamento mental, atenção 

sustentada
Teste de Organização visual de 

Hooper164

Organização e reconstrução visual

Torre de Londres165 Funções executivas: planejamento principalmente, 
execução, monitoramento de erros  
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3.2.1.2.2. Avaliação da função pulmonar 

A espirometria simples foi realizada num intervalo de no máximo até 60 

dias antes ou após a avaliação neuropsicológica de acordo com a normatização de 

Knudson e colaboradores167 em todos os pacientes. 

A saturação de O2 foi aferida antes da avaliação neuropsicológica. Nos 

casos em que foi inferior ou igual a 93%, o paciente realizou os testes em uso de 

02contínuo, para garantir uma saturação de O2 ótima ≥ 94% durante toda a 

avaliação, de modo a medir o efeito da hipóxia crônica e não da aguda. 

 

3.2.1.2.3. Exames de sangue 

Foram realizados exames de sangue de acordo com as recomendações 

propostas pelo Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do 

Comportamento da Academia Brasileira de Neurologia168 e com o último consenso 

americano sobre diagnóstico em demência169 (função hepática e renal, glicemia, 

eletrólitos, hemograma completo, exame para sífilis, dosagem sérica de vitamina B12 

e ácido fólico, hormônios de tireóide), de modo a descartar possíveis causas ou co-

fatores responsáveis pelo comprometimento cognitivo. 

 

3.2.1.2.4. Tomografia de crânio 

Foi empregado tomógrafo da marca General Eletrics e modelo Hight Speed 

para a realização de tomografia computadorizada (TC) de crânio. Cortes axiais 

seqüenciais de 5 mm de espessura na fossa posterior e 10mm até o vértice, com 

inclinação das linhas cantomeatais foram realizados, sem injeção venosa do meio de 

contraste iodado. Cada imagem foi avaliada por um neurorradiologista experiente, 
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cego para a condição clínico-cognitiva do sujeito (paciente ou controle), com 

objetivo de descartar causas estruturais ou fatores potencialmente reversíveis que 

justifiquem comprometimento cognitivo. 

 

3.2.2. Controles 

 

3.2.2.1. Triagem 

Sessenta e três familiares ou acompanhantes de pacientes foram pré-triados 

com o objetivo de selecionar sujeitos não dementes e saudáveis do ponto de vista 

pulmonar. Foi utilizado protocolo estruturado de triagem (Anexo B) que continha as 

mesmas informações incluídas no protocolo de triagem dos pacientes, porém com o 

seguinte acréscimo nos critérios de exclusão: ausência de queixas pulmonares e de 

declínio da função pulmonar, que foram asseguradas por um questionário estruturado 

sobre queixas respiratórias e espirometria simples. Caso o sujeito apresentasse uma 

ou mais respostas positivas no questionário e/ou a prova de função pulmonar 

considerada fora dos limites normais167, foi excluído do estudo. 

 

Detalhes sobre o processo de triagem de controles estão descritos na Figura 

3. 
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Figura 3. Triagem e seleção de controles. 

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

63 controles pré-triados 
inicialmente

30 controles incluídos no 
grupo dos controles

1 TCE 3 analfabetos

4 ex-etilistas

1 transtorno 
bipolar

5 deprimidos

6 desistências1 mudança para 
outro estado

8 recusas

23 controles concluíram 
avaliação neuropsicológica e 

exames de sangue

Tratamento

2 reincluídos

3 excluídos pela 
espirometria

N=20 controles 

1 tremor tipo
parkinsoniano no exame 

neurológico

4 diagnóstico de 
demência 

1 uso de 
benzodiazepínico

7 Hachinski ≥ 5

 

TCE= trauma crânio-encefálico; N=número de controles. 

 

3.2.2.2. Avaliação 

Ao final da etapa de triagem, caso incluído, sujeitos incluídos foram 

submetidos ao protocolo de avaliação estruturado dos pacientes (Anexo D), 

semelhante ao do grupo dos pacientes. Os exames complementares também foram os 

mesmos anteriormente descritos para os pacientes. O intervalo de tempo entre a 
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avaliação clínica e a espirometria simples foi de no máximo 60 dias, da mesma forma 

empregada no grupo dos pacientes. 

 

3.2.3. Comitê de Ética e Consentimento pós-informação 

 

O estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo (Anexo F), bem como pelos respectivos comitês de ética dos departamentos 

envolvidos (Pneumologia, Radiologia e Neurologia). Todos os pacientes e controles 

assinaram o termo de consentimento pós-informação. 
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3.3. Descrição de métodos estatísticos utilizados_________________________ 

 

 

Para a verificação da equiparação dos grupos em relação a dados 

categóricos (exemplo: sexo) foi aplicado o Teste Qui-quadrado. Para a verificação da 

equiparação dos grupos com relação a dados ordinais ou contínuos (exemplo: idade, 

escolaridade e pontuação ABIPEME) foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para 

amostras independentes. Para verificar diferenças nos resultados de testes cognitivos 

entre grupos foi aplicado o teste U de Mann-Whitney para amostras independentes. 

Para correlacionar os resultados dos testes cognitivos com variáveis como os 

parâmetros pulmonares, número e presença de co-morbidades bem como outras 

variáveis foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (ρ - rho). 

Foi empregado programa para análise estatística SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) versão 17.0. Admitiu-se nível de significância (α) igual a 0,05. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS_____________ 

 

 

4.1. Triagem__________________________________________________ 

 

Os procedimentos de triagem de pacientes e de controles foram 

descritos previamente e estão detalhados nas Figuras 2 e 3, respectivamente. 

 

4.2. Caracterização dos grupos___________________________________ 

 

Na Tabela 3 estão detalhadas as características da doença em relação a 

modo de diagnóstico, medicações e tempo de evolução. Três pacientes faziam 

uso de O2 inalatório domiciliar (12,6% da amostra), durante 2, 8 e 24h por dia. 

Quatro pacientes necessitaram de suplementação de O2 durante a avaliação, uma 

vez que suas aferições de SaO2 foram iguais ou inferiores a 93% (85%, 86%, 

86% e 90%). Nos dezoito pacientes submetidos à biópsia pulmonar a céu aberto 

o diagnóstico anatomopatológico foi PIU82. 
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Tabela 3. Características clínicas da fibrose pulmonar idiopática. 

n (%) m (dp)
Procedimento diagnóstico:

Biópsia pulmonar 18 (86)
Clínico-radiológico 3 (14)

∆tempo início dos sintomas e avaliação, meses 78,76 (68,55)
Medicações:

Corticóide oral 12 (50)
Imunossupressores 4 (16,7)

Pacientes (n=21)
Características da doença

 

m=média; dp=desvio; n=número de pacientes; ∆tempo= intervalo de tempo. 
 

 

Todos os pacientes e controles foram submetidos a exames de sangue 

descritos nos métodos. Nenhum resultado foi relevante clinicamente. Doze 

controles e nove pacientes foram submetidos à TC de crânio. Nenhum deles 

apresentou evidência que resultasse em exclusão do estudo. 

Os dois grupos foram similares quanto a idade, escolaridade, gênero e 

nível sócio-econômico (Tabela 4). 
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Tabela 4. Dados demográficos. 

m (dp) med mín-máx n (%) m (dp) med mín-máx n (%)
Sexo        M 11 (52) 8 (40)
                F 10 (48) 12 (60)
Idade      64,10 (8,75) 65 50 - 75 61,85 (8,41) 66 52 - 75 0,48†
Escolaridade 7,67 (5,34) 6 1 - 16 8,00 (4,59) 6 4 - 17 0,51†
Nível sócio-
econômico 
(ABIPEME*)

12,43 (5,13) 13 0 - 20 14,41 (3,29) 14 8 - 21 0,16†

0,85‡

p
Pacientes (n=21) Controles (n=20)

 

n=número de pacientes/controles; m=média; dp=desvio padrão; med= mediana; 
p=nível de significância; mín=mínimo; máx=máximo; M=sexo masculino; F= sexo 
feminino. 
*entre 11 e 16 pontos = classe C; †= Teste U de Mann-Whitney; ‡=Teste Qui-
quadrado. 
 

Os parâmetros pulmonares de pacientes e controles estão descritos na 

Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5. Parâmetros pulmonares. 

Pacientes Controles
m (dp) m (dp)

Saturação de O2 pré-avaliação não corrigida, % 94 (4) 98 (1)
CVF, L 2,03 (0,51) 3,24 (0,19)
CVF prevista, % 73 (18) 109 (10)
VEF1s, L 1,73 (0,43) 2,64 (0,25)
VEF1s previsto, % 79 (21) 108 (11)
VEF1s/CVF 0,86 (0,06) 0,81 (0,05)
VEF1s/CVF prevista, % 107 (12) 99 (4)
VEF25/VEF75, L/s 2,48 (0,97) 2,91 (0,99)
VEF25/VEF75, % 112 (54) 108 (30)

Parâmetros pulmonares p

<0,05*

 

m=média, dp=desvio padrão, VEF 1s=volume expiratório forçado do primeiro 
segundo, CVF=capacidade vital forçada, VEF25=VEF dos 25% iniciais da expiração 
forçada, VEF75= VEF dos 75% finais da expiração forçada, L=litros, L/s=litros por 
segundo, p=nível de significância, *Teste U de Mann-Whitney. 
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4.2.1. Fatores de risco vasculares e outras co-morbidades 

 

A maioria das comorbidades apresentadas, tanto pelos pacientes como pelo 

grupo dos controles, foram fatores de risco para doenças vasculares. Seis pacientes 

(29%) apresentavam doença do refluxo gastro-esofágico. História de ex-tabagismo 

também foi mais freqüente em pacientes. Veja na Tabela 6 a seguir. 

Os grupos foram equivalentes para seguintes fatores de risco vascular: 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, insuficiência coronariana e diabetes 

mellitus. Com relação à quantidade de fatores de risco vascular, verificou-se 

diferença entre grupos apenas com a inclusão do fator ex-tabagismo, conforme 

indicado na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Fatores de risco vascular. 

m (dp) n (%) m (dp) n (%)
Quantidade de fatores de risco 
vascular por pessoa

2,24 (1,04) 1,00 (1,03) 0,001*

Hipertensão arterial sistêmica 14 (67) 8 (40) 0,087†
Diabetes mellitus 2 (10) 1 (5) 0,578†
Dislipidemia 1 (5) 3 (15) 0,269†
Insuficiência coronariana 3 (14) 0 0,079†
Ex-tabagismo 12 (57) 3 (15) 0,005†

pFatores de risco vascular
Pacientes (n=21) Controles (n=20)

 

n=número de sujeitos; m=média; dp=desvio padrão; p=nível de significância; 
*Teste U de Mann-Whitney; †Teste Qui-quadrado. 
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4.2.2. Testes cognitivos 

 

Os dois grupos foram comparados por meio dos resultados dos testes 

neuropsicológicos. Houve diferença nos resultados de cinco testes: MEEM, 

Teste dígito-símbolo, Fluência verbal semântica (categoria frutas), Teste de 

trilhas parte B, Teste de memória de figuras – item aprendizado. Conforme pode 

ser visto na Tabela 7. 
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Tabela 7. Resultados de testes cognitivos. 

m (dp) mediana mín - máx m (dp) mediana mín - máx

MEEM 27,60 (1,93 ) 28 23 - 30 29,25 (1,07) 30 26 - 30 0,001
Teste de memória de figuras

Memória incidental 5,85 (1,27) 6 3 - 8 5,95 (1,28) 5,5 4 - 8 0,708
Memória imediata 1 7,95 (1,50) 8 3 -10 8,30 (0,98) 8 6 - 10 0,468
Aprendizado 8,95 (0,94) 9 7 - 10 9,40 (0,68) 9,5 8 - 10 0,008
Memória tardia 8,35 (1,27) 8 6 - 10 8,45 (0,76) 8 8 - 10 0,505
Reconhecimento 9,90 (0,31) 10 9 - 10 10,00 (0) 10 10 -10 0,162

Desenho do relógio 9,00 (0,32) 9 8 - 10 9,10 (0,45) 9 8 - 10 0,248

Fluência verbal semântica
Frutas 13,20 (2,31) 13 9 - 18 15,40 (3,19) 15 10 - 21 0,012
Animais 15,85 (3,79) 16 8 - 23 16,40 (3,10) 16,5 10 - 23 0,387

Teste de extensão de dígitos
Direto 6,50 (1,40) 7 4 - 9 7,15 (0,99) 7 6 - 9 0,125
Inverso 4,55 (1,36) 5 2 - 7 3,90 (1,21) 4 2 - 6 0,135
Total 11,05 (2,09) 12 6 - 14 11,05 (1,88) 11 8 - 14 0,958

Teste dígito-símbolo 34,30 (11,06) 34 14 - 56 44,05 (12,50) 42 21 - 73 0,009

Teste de trilhas
Parte A (s) 63,20 (21,30) 63 29 - 114 54,70 (24,11) 44,5 23 - 97 0,103
Parte A (erros)
Parte B (s) 156,40 (68,33) 138 84 - 404 116,80 (34,99) 110 74-187 0,005
Parte B (erros) 0,55 (0,60) 1 0 - 2 0,45 (0,76) 0 0 - 2 0,451

Teste de cancelamento
Erros 1,55 (2,01) 1 0 - 7 3,05 (3,19 2 0 - 15 0,41
Acertos 52,65 (15,91) 54 18 - 78 61,00 (12,53) 59 33 - 88 0,58
Omissões 12,81 (8,80) 12 2 - 36 12,30 (14,44) 9 2 - 52 0,296
Total 37,85 (20,73) 38 2 - 72 45,65 (19,73) 47,5 4 - 86 0,183

Teste de Organização 
Visual de Hooper

19,16 (5,56) 22 6 - 27 22,07 (3,87) 22,5 14 - 26 0,133

Torre de Londres 30,70 (2,56) 31 27 - 35 30,35 (2,62) 30 26 - 34 0,698

Testes cognitivos
Pacientes (n=21) Controles (n=20)

p*

 

MEEM=Mini-exame do estado mental; s=segundos; m = média; dp = desvio padrão, 
mín = mínimo; máx = máximo; p= nível de significância; *Teste U de Mann-
Whitney. 

 

Os pacientes e controles foram analisados individualmente quanto à presença 

de alteração em cada um dos cinco testes. 

Devido à ausência de normatização brasileira para parte dos testes, 

considerou-se “alterado” o resultado abaixo do percentil 25 dos controles nos testes 

onde, quanto mais alto a pontuação melhor o desempenho (MEEM, FV frutas, Teste 
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dígito-símbolo e item aprendizado do Teste de Memória de Figuras), e acima do 

percentil 75 dos controles para o Teste de trilhas, no qual quanto maior o escore pior 

o desempenho. Os resultados que permaneceram fora desses intervalos foram 

considerados “normais”. 

Quando pacientes e controles foram comparados, verificou-se que 11 

controles não tinham alteração em nenhum teste e que nenhum controle tinha cinco 

testes alterados, enquanto apenas um paciente não tinha alteração em nenhum dos 

cinco testes e cinco pacientes tinham alteração nos cinco testes (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Quantidade de testes alterados em ambos os grupos. 

Quantidade de 
testes alterados

Pacientes N (%) Controles N (%)

0 1 (5) 11 (55)
1 4 (19) 5 (25)
2 5 (24) 1 (5)
3 4 (19) 1 (5)
4 2 (10) 2 (10)
5 5 (24) 0

N total 21 (100) 20 (100)  

N=número de pacientes/controles. 

 

Em relação ao grupo dos pacientes, verificou-se que o instrumento que 

apresentou mais freqüentemente alteração foi o MEEM (14 pacientes = 66,7%) Veja 

tabela 9. 
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Tabela 9. Análise descritiva da freqüência da alteração dos testes cognitivos para 

cada paciente. 

Pacientes/ testes 
analisados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Frequência 
de alteração 

n (%)
MEEM X X X X X X X X X X X X X X 14 (66,7)
Aprendizado 
(BCB)

X X X X X X X 7 (33,3)

Fluência verbal 
(frutas)

X X X X X X X X X X X X 12 (57,1)

Teste dígito-
símbolo

X X X X X X X X X X X X X 13 (61,9)

Teste de trilhas 
parte B (s)

X X X X X X X X X X X X X 13 (61,9)

Total de testes 
alterados por 
paciente

3 1 3 5 4 4 1 1 3 2 2 5 5 2 0 3 1 2 2 5 5

 

MEEM= Mini-exame do estado mental; s= segundos; BCB= Bateria cognitiva breve; 
n=número de vezes que dado teste encontra-se alterado no total de 21 pacientes; 
X=teste em questão alterado. 

 

A análise individual dos cinco pacientes que apresentaram os cinco testes 

alterados está descrita na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Análise individual dos cinco pacientes com cinco testes alterados. 

Pacientes
Escolaridade 

(anos)
Idade 
(anos)

∆Tempo sintomas- 
avaliação (meses)

Número de 
comorbidades

Sa O2 
(%)

CVF 
(%)

VEF1s 
(%)

Paciente 4 4 62 66 1 95 71 72
Paciente 12 4 66 18 2 86 67 73
Paciente 13 6 50 84 1 95 73 73
Paciente 20 3 73 72 3 96 90 103
Paciente 21 4 75 84 1 95 87 99
Mediana 4 66 72 2 95 73 73  

∆Tempo= intervalo de tempo; SaO2=saturação de oxigênio não corrigida; 
CVF=capacidade vital forçada; VEF1s=volume expiratório forçado do primeiro 
segundo. 
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A análise comparativa entre esses cinco pacientes com os demais 

pacientes é mostrada na Tabela 11. Foram avaliados fatores/co-fatores relevantes 

para o desempenho cognitivo: idade, escolaridade, intervalo entre início de 

sintomas e avaliação neuropsicológica, número de comorbidades e os 

parâmetros pulmonares (SaO2 pré-avaliação, CVF, VEF1s). Nenhum dos cinco 

pacientes que obtiveram pior desempenho era O2 dependente. Nenhuma das 

variáveis consideradas fatores/co-fatores relevantes para o desempenho 

cognitivo foi diferente entre os dois subgrupos. 

 

Tabela 11. Análise dos subgrupos de pacientes quanto a fatores relevantes ao 

desempenho cognitivo. 

Pacientes 
divididos em 
relação ao número 
de testes alterados

Idade, anos
Escolaridade, 

anos

∆Tempo 
sintomas - 
avaliação, 

meses

Número de 
comorbidades 

SaO2 pré-
avaliação, 

%
CVF, % VEF1s, %

Menos de 5 (n=16) m (dp) 63,75 (8,65) 8,75 (5,70) 83,13 (77,34) 2,44 (1,03) 94 (4) 73 (22) 79 (26)
med 64,5 9 48 2 95,5 69 69

Cinco (n=5) m (dp) 65,20 (9,98) 4,20 (1,10) 64,80 (27,30) 1,60 (0,89) 93 (4) 78 (10) 84 (16)
med 66 4 72 2 95 73 73
p* 0,679 0,169 0,967 0,112 0,473 0,43 0,331  

n=número do pacientes; m=média; dp= desvio padrão; med=mediana; ∆T= 
intervalo de tempo; SaO2=saturação de O2; CVF=capacidade vital forçada; 
VEF1s=volume expiratório forçado no primeiro segundo; p=nível de 
significância, *Teste U de Mann-Whitney. 

 

 

4.2.3. Uso do corticóide oral 

 

Os pacientes foram divididos em dois subgrupos: usuários e não 

usuários de corticóide oral (prednisona). A análise quanto aos resultados de 

testes cognitivos encontra-se na Tabela 12 a seguir. 
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Tabela 12. Uso de corticóide e testes cognitivos. 

Uso de 
corticóides

MEEM
Aprendizado,  

BCB
FV, frutas

Teste dígito-
símbolo

Teste de trilhas 
parte B, s

Não (n=10) Média (dp) 27,50 (2,07) 8,70 (0,95) 12,80 (3,43) 30,90 (11,57) 197,60 (109,65)
Mediana 28 9 13 30,5 152,5
Mín - máx 23 - 30 7 - 10 6 - 18 14 - 53 110 - 404

Sim (n=11) Média (dp) 27,73 (1,79) 9,00 (1,10) 12,91 (2,12) 36,09 (10,83) 140,18 (38,97)
Mediana 28 9 13 34 138
Mín - máx 24 - 30 7 - 10 9 - 16 15 - 56 84 - 225

p* 0,857 0,462 0,943 0,231 0,275  

n=número de sujeitos; dp=desvio padrão; p=nível de significância; s= segundos; 
Mín=mínimo; máx=máximo; MEEM= Mini-exame do estado mental; 
BCB=Bateria cognitiva breve; FV=fluência verbal; *Teste U de Mann-Whitney. 
 

 

4.2.4. Parâmetros pulmonares X testes cognitivos 

 

Para verificar a importância da intensidade da função respiratória, os 

parâmetros pulmonares de pacientes foram subdivididos em dois subgrupos, 

com valores inferiores à mediana e iguais ou superiores à mediana. Foram 

comparados os resultados dos testes cognitivos entre os subgrupos utilizando o 

Teste de Mann-Whitney. Quando subdivididos pela mediana da CVF, ocorreram 

diferenças significativas nos resultados para os seguintes testes: 1) Fluência 

Verbal semântica (frutas) (p=0,017); 2) Teste de Trilhas parte B (p=0,024); 3) 

item Memória Tardia do Teste de Memória de Figuras (p=0,036); 4) Teste de 

Extensão de Dígitos Inverso (p=0,017) e 5) Torre de Londres (p=0,012). Na 

subdivisão por meio da mediana do VEF1s, houve diferença significativa nos 

resultados a seguir: 1) item Memória Tardia do Teste de Memória de Figuras 
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(p=0,008); 2) Teste de Extensão de Dígitos (p=0,007) e 3) item acertos de Teste 

de Cancelamento (p=0,044). 

Na análise da correlação entre os parâmetros pulmonares e os resultados 

dos testes cognitivos no grupo dos pacientes houve associação significativa 

entre: CVF e FV frutas (ρ=-0,510 e p=0,044); VEF1s e FV frutas (ρ=-0,527 e 

p=0,036) e VEF1s e Testes de Trilhas parte B (ρ=-0,537 e p=0,032), sendo ρ 

(rho) igual a coeficiente de correlação de Spearman. 

Não houve correlação significativa entre o intervalo de tempo 

transcorrido entre início dos sintomas à avaliação do estudo e os parâmetros 

pulmonares. 
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4.3. Resumo dos resultados relevantes_______________________________ 

 

• Pacientes e controles diferiram nos resultados do MEEM, Fluência verbal 

(frutas), Teste de trilhas B, Teste dígito-símbolo e item aprendizado do Teste 

de memória de figuras; 

• Subgrupos de pacientes divididos por parâmetros pulmonares (CVF e VEF 

1s) diferiram em relação a resultados de alguns testes cognitivos; 

• Houve correlação significativa entre parâmetros pulmonares (CVF e VEF 1s) 

e resultados de alguns testes cognitivos. 
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5. DISCUSSÃO____________________________________________________ 

 

 

O estudo demonstrou que os pacientes com FPI apresentaram desempenho 

inferior ao dos controles no MEEM, Fluência verbal (categoria frutas), item 

aprendizado do Teste de memória de figuras, Teste dígito-símbolo e Teste de trilhas 

parte B. Excetuando-se o MEEM, que se trata de um teste que engloba avaliação 

superficial de diversas funções cognitivas, todos os demais examinam 

essencialmente atenção, funções executivas e velocidade de processamento mental. 

Na literatura são encontradas, predominantemente, alterações de atenção, 

velocidade de processamento mental e funções executivas em pacientes com 

diagnóstico de DPOC e SAOS. Alguns estudos evidenciam também déficits de 

memória episódica, nomeação e processamento visual94, 98, 101, 170. Nossos achados 

são congruentes com os observados na DPOC e SAOS, apoiando a hipótese da 

presença de comprometimento cognitivo do tipo subcortical ou frontal-subcortical. 

O termo demência subcortical é atribuído a um conjunto de sintomas 

associados a doenças de estruturas subcorticais171,172 que incluem: 1) lentificação 

cognitiva (bradifrenia), com distúrbios de atenção, concentração e habilidades 

executivas, incluindo dificuldade de planejamento e uso de estratégias, alterações 

visuoespaciais e déficit de memória, que afeta o resgate de informações mais do que 

o aprendizado; 2) ausência de afasia, apraxia e agnosia, sintomas clássicos de lesão 

cortical e 3) características emocionais ou psiquiátricas como apatia, depressão ou 

alteração de personalidade171. Essa síndrome também é chamada de demência 

frontal-subcortical, porque envolve circuitos frontais-subcorticais ou estruturas 
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subcorticais intimamente ligadas aos lobos frontais173,174. Na prática clínica 

freqüentemente há superposição entre os padrões cortical e subcortical de déficit 

cognitivo e o mesmo ocorre em relação às alterações de humor. No entanto, essa 

categorização didática auxilia na distinção do padrão cognitivo-comportamental 

predominante e conseqüentemente, no respectivo diagnóstico diferencial. Conforme 

mencionado previamente, doenças sistêmicas como insuficiências cardíaca175, 

hepática176, paratireoidiana177, DPOC94-120 e SAOS121-130 constituem enfermidades 

que podem causar demência de padrão subcortical predominante. Antes de 

configurarem quadros demenciais propriamente ditos, esses pacientes atravessam 

uma fase de transição caracterizada por comprometimento leve, no qual 

freqüentemente o sintoma inicial é a diminuição da velocidade de processamento 

mental (bradifrenia)178-179. 

A taxa de atividade mental (mental activity rate) se refere à velocidade com 

que as atividades mentais são desempenhadas, correspondendo na prática à 

velocidade das respostas motoras. O alentecimento da atividade mental é evidenciado 

claramente em testes onde o tempo de reação ou cumprimento da tarefa é medido 

pelo examinador ou por aparato especializado. Na bateria de avaliação 

neuropsicológica escolhida no presente estudo há quatro testes cronometrados 

(Fluência verbal semântica, Teste dígito-símbolo, Teste de trilhas e Teste de 

cancelamento). Dentre os cinco testes que apresentaram resultados alterados, três são 

cronometrados: 

• Teste de trilhas (TT), partes A e B (Anexo E): O TT é de fácil 

aplicação e amplamente utilizado para rastreamento visuomotor complexo e 

monitoramento de execução de tarefas, atenção dividida e flexibilidade 
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cognitiva. Apresenta um componente motor importante de modo que a 

velocidade motora e agilidade são fundamentais para o sucesso180,181. Como a 

maior parte dos testes que envolvem velocidade motora e atenção, o TT é 

muito sensível a efeitos de lesões cerebrais em geral182. Quando o número de 

segundos necessários para completar a parte B é muito maior que os 

requeridos para finalizar a parte A, possivelmente há dificuldades no 

rastreamento conceitual complexo duplo, na alternância entre as seqüências 

(número e letras) ou alentecimento dos movimentos, com resultado 

qualitativo normal ou semelhante aos controles. Na parte B, os pacientes 

foram significativamente mais lentos que os controles, o que provavelmente 

pode ser explicado pela dificuldade de mudança de seqüência e diminuição da 

velocidade de processamento mental da tarefa dupla, completando o teste 

com quantidade e tipo de erro semelhante controles. A análise dos tipos de 

erros detectou padrão de omissão de uma letra e ligação dois números em 

seguida nos dois grupos. 

• Teste dígito-símbolo (TDS) (Anexo E): Para a maioria dos adultos, o TDS é 

um teste de desempenho psicomotor relativamente não afetado pela 

capacidade intelectual de modo geral, memória e aprendizado183,184. As 

habilidades específicas avaliadas são persistência motora, atenção sustentada, 

velocidade de resposta e coordenação visuomotora. O aprendizado das 

combinações dígito-símbolo não parece ser fator importante para a obtenção 

de resultado dentro da média normal para idade e escolaridade185,186, apesar 

de memória incidental ser outro componente do teste. Estudos demonstram 

que o TDS é freqüentemente mais sensível a lesões cerebrais em geral do que 
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outros subtestes da bateria WAIS e é um dos primeiros testes a se mostrar 

alterado em quadros demenciais iniciais e comprometimento cognitivo 

leve187-190. No presente estudo a diferença dos resultados entre pacientes e 

controles é importante (p=0,009). No entanto, o TDS se mostra alterado 

independente do sítio de lesão191, ou seja, é inespecífico quando 

correlacionado às áreas lesadas, em virtude de seu desempenho resultar da 

interação de diferentes componentes cognitivos. 

• Fluência verbal (FV) semântica por categoria (Anexo E): A FV depende de 

atenção concentrada, do resgate de informações e da capacidade de 

organização da saída de informações – o output - em grupos de palavras com 

significado relacionado. Indiretamente também envolve memória de curto-

prazo, de modo que é preciso lembrar-se das palavras já mencionadas para 

não repetí-las. Indivíduos que apresentam essa capacidade intacta 

desenvolvem subcategorias para organizar facilmente o resgate das 

informações192. Na categoria animais, por exemplo, o sujeito pode criar 

subcategorias de animais domésticos, animais de fazenda, selvagens, 

marinhos, aves, etc. Outra estratégia envolve o emprego de subcategorias 

fonêmicas, como animais que se iniciam com determinado som ou letra, tais 

como, cachorro, carneiro e cavalo, começando com a letra C). Quando um 

grupo torna-se esgotado, o indivíduo deve mudar eficientemente para uma 

nova subcategoria. Desempenho ruim na FV semântica ocorre em lesões do 

sistema frontal subcortical, porém podem também ser encontradas em lesões 

do lobo parietal193-196. No presente estudo, houve diferença estatisticamente 

significativa entre pacientes e controles da FV na categoria frutas, 
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corroborando a hipótese de comprometimento cognitivo do tipo subcortical. 

No entanto, não houve diferença nos resultados da FV para categoria animais, 

um teste talvez mais simples e que demonstra que a FV não foi tão 

comprometida nestes casos de FPI. Possivelmente, a utilização da FV 

fonêmica, na qual o sujeito deve falar palavras iniciadas com F, A e S, e que 

usualmente encontra-se mais alterada no comprometimento do tipo 

subcortical, poderia ter trazido alguma outra informação relevante. 

 

O único outro teste cronometrado que não revelou diferença foi o Teste de 

cancelamento (Anexo E), que requer atenção visual seletiva e sustentada com 

resposta motora repetitiva preservadas para bom desempenho. Não envolve 

alternância entre seqüências ou cenários e a resposta motora necessária é tipicamente 

pobre, uma vez que os elementos estão muito próximos uns dos outros, 

contrariamente ao TT ou ao TDS, onde há linhas longas a serem desenhadas e cópias 

de símbolos, respectivamente. Por esse motivo diversas vezes o Teste de 

Cancelamento não é qualificado como avaliador de funções visuomotoras. Além 

disso, não requer alternância de seqüências ou cenários como o TT parte B. 

Possivelmente, estas são as justificativas para os resultados encontrados. 

Outros dois testes não cronometrados que se mostraram alterados foram: 

• MEEM (Anexo E): O MEEM é um instrumento de rastreamento para 

demência e avalia superficialmente os domínios de: orientação temporal e 

espacial, memória, atenção, cálculo, linguagem e praxia construtiva. A 

presença de diferença entre os grupos neste teste é de grande valia, por se 

tratar de é um teste de aplicação rápida e simples, podendo servir para 
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rastreamento de comprometimento cognitivo em pacientes com FPI, caso sua 

sensibilidade e valor preditivo positivo sejam altos e se este resultado for 

posteriormente confirmado por outros estudos. O MEEM é eficaz para 

rastreamento de déficit cognitivo nos pacientes com DPOC117. 

• Teste de Memória de Figuras (TMF) - item aprendizado (encoding) 

(Anexo E): O TMF avalia percepção visual, nomeação, memória imediata, 

aprendizado e reconhecimento visual. O item aprendizado do TMF 

corresponde a uma medida final do aprendizado das figuras anteriormente 

apresentadas por três vezes sucessivas. Já o item Memória Tardia (delayed 

recall), realizado após a aplicação de duas tarefas distratoras (Fluência verbal 

semântica e Teste do desenho do relógio), corresponde àquilo que é 

memorizado efetivamente. Neste estudo foi encontrada diferença significativa 

entre pacientes e controles nos resultados do aprendizado e não no 

desempenho do item Memória tardia, corroborando a hipótese de 

comprometimento cognitivo do tipo subcortical. 

 

5.1. Fisiopatologia 

 

Os circuitos atencionais e executivos englobam córtex pré-motor, tálamo, 

estriado, núcleo accumbens, associados à atenção sustentada, dividida e seletiva e o 

sistema reticular ativador ascendente, mais relacionado ao ciclo sono-vigília. Todas 

as áreas são conectadas aos córtices heteromodais frontal, parietal e occipital. O 

neurotransmissor principal nessas vias é a acetilcolina. Entretanto, também há vias 

serotoninérgicas e dopaminérgicas. A associação entre acetilcolina e hipóxia vem 
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sendo estudada há cerca de duas décadas, principalmente em animais. Há evidências 

da diminuição significativa deste neurotransmissor no neocórtex, hipocampo, 

estriado, hipotálamo e septo, bem como de dopamina no neocórtex e hipocampo de 

ratos submetidos às mesmas condições197. Isto pode decorrer da redução na síntese 

da acetilcolina e outros aminoácidos proporcionalmente à oxidação de carboidratos 

durante a hipóxia leve crônica197-202, além do decréscimo dos gradientes de Na+ e K+ 

que ocorrem em condições de hipóxia crônica, prejudicando os mecanismos de 

transporte da acetilcolina através do neurônio e diminuindo sua captação pelo 

neurônio pós-sináptico203. Por conseguinte, a associação acetilcolina/déficit 

cognitivo/hipóxia crônica pode explicar em parte os resultados obtidos. 

 

5.2. Freqüência e tipo de testes cognitivos alterados 

 

Na análise pormenorizada da quantidade e tipo de testes cognitivos 

alterados “caso a caso” (ou seja, análise de cada paciente e de cada controle), 

verifica-se que o MEEM foi o teste mais freqüentemente alterado dentre os pacientes 

(14 em 21, equivalendo a 66,7% do total), seguido da parte B do Teste de trilhas (13 

em 21 ou 61,9%) e do Teste dígito-símbolo (13 em 21 ou 61,9%). A freqüência de 

alterações foi alta no grupo dos pacientes, ocorrendo apenas único caso com 

desempenho “normal” (resultados situados acima do quartil inferior para testes em 

que o desempenho é pior à medida que a pontuação decresce e abaixo do quartil 

superior para testes onde o crescimento da pontuação indica pior desempenho) em 

todos os testes analisados. Em contrapartida, 11 controles mostraram-se nessa 
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situação (55% do total de 20). Cinco pacientes (23,8%) apresentaram todos os testes 

alterados, contra nenhum do grupo controle. 

Houve correlação significativa entre parâmetros pulmonares e testes 

cognitivos no grupo dos pacientes, ou seja, pacientes mais comprometidos do ponto 

de vista pulmonar tenderam a apresentar resultados piores em alguns testes 

cognitivos. Este achado corrobora a hipótese de que quanto maior a gravidade da 

doença mais intenso é o comprometimento cognitivo. A CVF e o VEF 1s foram os 

parâmetros pulmonares que melhor se correlacionaram com os testes cognitivos. Este 

dado é confirmado em diversos estudos da literatura internacional em pacientes com 

DPOC114,116,118. 

Há também evidências de que algumas das medicações freqüentemente 

utilizadas por estes pacientes poderiam influenciar no seu estado cognitivo, como por 

exemplo, os corticosteróides204-207. Contudo, os efeitos do uso crônico do corticóide 

na cognição implicam em declínio da memória episódica (consolidação, 

aprendizagem e resgate de informações) e não da atenção e das funções executivas, 

como encontrado no presente estudo. Além disso, não foram relatadas alterações de 

comportamento nos pacientes, algo bem mais freqüente do que a perda cognitiva 

decorrente do uso dos corticóides208-210. No presente estudo a análise de subgrupos de 

pacientes usuários e não usuários de corticóides mostrou que não houve diferença 

estatística nos resultados dos testes cognitivos entre os dois grupos. Ainda assim, não 

haveria como excluir esses pacientes, uma fez que na amostra todos utilizavam 

alguma droga que poderia causar alterações cognitivo-comportamentais. Em outros 

estudos, raramente são mencionadas a quantidade, o tipo e a dose das medicações 

utilizadas e o uso desse tipo de medicação não é critério de exclusão. Excluímos 
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apenas aqueles que utilizaram benzodiazepínicos, neurolépticos ou 

anticonvulsivantes de forma contínua ou de uso esporádico nas duas semanas 

anteriores a avaliação. 

Como mencionado acima, cinco pacientes apresentaram alterações em todos 

os cinco testes que diferiram entre pacientes e controles. Dentre os fatores que 

poderiam explicar a maior freqüência de testes alterados podemos citar: maior 

gravidade da doença demonstrada por pior função pulmonar através dos parâmetros 

pulmonares, maior tempo de doença, idade elevada, escolaridade baixa e maior 

número e comorbidades. Entretanto, apesar de bastante diferentes em números 

brutos, nenhum deles mostrou-se significativo quando os subgrupos foram 

comparados estatisticamente. Ou seja, a idade e a escolaridade não influenciaram no 

resultado quando analisados estatisticamente. Em relação aos dois controles que 

apresentaram quatro testes alterados (10% do grupo controle), também não foram 

significativas as diferenças entre suas idades, anos de escolaridade e número de 

comorbidades, quando comparados com o restante dos controles, descartando assim 

possibilidade dessas variáveis haverem sido responsáveis pelo pior desempenho. 

A questão sobre variáveis que poderiam influenciar no desempenho cognitivo 

é preocupação constante em estudos que avaliam performance cognitiva, 

especialmente em doenças não vasculares. Os fatores de risco vascular são 

freqüentemente fonte de viés em pacientes na faixa etária estudada. Com o objetivo 

de minimizar o efeito dessas variáveis, não foram excluídos controles com 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, insuficiência coronariana e 

dislipidemia controlados, resultando numa amostra com “perfil vascular” semelhante 

ao dos pacientes, uma vez que neste último grupo ocorreram freqüentemente estas 
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comorbidades. Com relação à comorbidades não vasculares, o encontro de alta 

freqüência de doença do refluxo gasto-esofágico nos pacientes (6 pacientes, 29%) é 

congruente com a literatura, uma vez que essa condição é fator de risco para fibrose 

pulmonar e sua prevalência é alta em pacientes com FPI quando comparada à 

população69. 

Após a confirmação desses resultados demonstrando perda cognitiva em 

pacientes com FPI, um estudo que avaliasse o desempenho cognitivo antes e após a 

instituição precoce da oxigenoterapia seria de grande importância prática. 

Alguns estudos demonstram melhora do desempenho nos testes cognitivos 

após utilização de oxigenoterapia em pacientes com diagnóstico de DPOC105, 211, 

bem como após a utilização de CPAP (continous positive airway pressure) em 

pacientes com SAOS212-214. 

Atualmente, as indicações da Secretaria de Saúde215 e Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)216 para a utilização oxigenoterapia domiciliar 

prolongada são: a) PaO2 = 55 mmHg ou SaO2 = ou menor que 88%, ou b) PaO2 = 

56 - 59 mmHg ou SaO2 igual ou menor que 89%, associado a edema por 

insuficiência cardíaca; evidência de cor pulmonale ou hematócrito superior a 56%. 

Esses dados devem ser obtidos da gasometria arterial com o paciente em repouso, 

respirando ar ambiente, estável clinicamente e com terapêutica em seus níveis mais 

adequados. A indicação formal para utilização oxigênio contínuo ou CPAP pode ser 

questionada mediante a informação de melhora do desempenho cognitivo após o uso 

desses tratamentos, já que os índices de PaO2 e SaO2 preconizados para início do 

tratamento são muitos baixos. A hipótese de que os pacientes com FPI melhoram o 

seu desempenho cognitivo após a utilização de oxigenoterapia contínua necessita ser 
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comprovada e constitui tema importante a ser estudado, com grandes repercussões 

práticas. 

Futuramente, com o objetivo de aprimorar o estudo em relação ao aparato 

neuropsicológico utilizado, os testes de tempo de reação computadorizados serão de 

grande valia para uma mensuração mais precisa da velocidade de processamento 

mental, uma vez que esta se mostra aumentada com os testes utilizados. Os testes de 

tempo de reação computadorizados são mais acurados que testes cronometrados 

manualmente pelo examinador. Vários estudos que empregam este instrumento 

demonstram diminuição da velocidade de processamento mental e de execução 

motora de determinadas tarefas em diversas doenças106, 115, 126, 217. Finalmente, um 

estudo com emprego dos inibidores da enzima acetil-colinesterase e a avaliação do 

desempenho cognitivo dos pacientes através de testes de tempo de reação poderiam 

revelar melhora cognitiva. 

 A importância dos resultados deste estudo reside no fato de que a FPI pode 

ser uma das doenças que também causam uma encefalopatia hipoxêmica crônica, 

assim como DPOC, SAOS e insuficiência cardíaca congestiva. Sendo assim, o 

profissional de saúde que assiste este paciente precisa estar atento ao fato de que ele 

pode vir a ter déficits cognitivos, que impliquem em maior dependência e menor 

qualidade de vida. Além disso, por ser uma doença com menor comprometimento 

sistêmico que outras doenças que cursam com hipoxemia crônica, pode ser um bom 

modelo para avaliar a repercussão sobre o sistema nervoso central e a cognição. 
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6. CONCLUSÕES___________________________________________________ 

 

Este estudo permitiu as seguintes conclusões: 

1. Pacientes com FPI apresentam alterações cognitivas. 

2. O comprometimento cognitivo observado na FPI é do tipo frontal-

subcortical. 

3. Algumas das alterações cognitivas da FPI correlacionam-se com a 

gravidade da disfunção respiratória. 
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7. ANEXOS_________________________________________________________ 

 

 

7.1. Anexo A: Protocolo estruturado de triagem de pacientes_____________ 

 

 

 

 

Protocolo de Triagem de Pacientes 

 

Nome:          Data: 

Sexo: F M Idade:  Data de nascimento:   RG-HC: 

Cor:   Procedência:     

Endereço: 

      

Telefone de contato:       escolaridade: 

Profissão:        ocupação: 

Nome acompanhante/cuidador: 

Parentesco:        escolaridade: 

Telefone de contato: 

Diagnóstico pneumológico:      médico assistente: 

Início dos sintomas (mês/ano):   data do diagnóstico:  

Confirmação do diagnóstico - anátomopatológico: 

(   ) biópsia a céu aberto (   ) biópsia transbrônquica  (   ) julgamento clínico-radiológico 

  

Antecedentes/comorbidades:  

(   ) HAS   (   ) insuf. coronariana 

(   ) Tabagismo    (   ) ex-tabagista:  abstinente há:    anos 

cigarros/d:  anos:  (   ) ______________  (   ) ______________   

 
 

Cole etiqueta 
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Critérios de exclusão: 
critério sim não 

1. dependência de álcool prévia ou atual   
2. uso drogas ilícitas prévia ou atual   
3. história de trauma crânio-encefálico com perda de consciência   
4. história de doença neurológica prévia ou atual e/ou psiquiátrica, que 

possa interferir na performance cognitiva  
  

5. analfabeto   
6. idade 50 a anos   
7. história de doença cerebrovascular e/ou escore de Hachinski acima de 5   

 
 
Escore de Hachinski: 
Início abrupto   2 Queixas somáticas  1 
Deterioração não linear (em degraus)  1 Incontinência emocional 1 
Curso oscilante  2 História de hipertensão arterial  1 
Confusão noturna  1 História de AVC  2 
Conservação relativa da personalidade  1 Evidência de aterosclerose associada 2 
Depressão  1 Sinais neurológicos focais 2 
Total  
 

 

Condições ideais para realização da avaliação (lembrar o paciente no dia da av.): 
condição OK 

4. Não apresentar qualquer alteração metabólica e/ou endócrina descompensada;  
5. Não estar infectado ou ter tido infecção em qualquer sítio até uma semana antes da 

avaliação;  
 

6. Não fazer uso de medicações que possam interferir nas funções cognitivas; estas são do 
grupo dos ansiolíticos benzodiazepínicos, neurolépticos, hipnóticos e anticonvulsivantes; 

 

7. Caso o paciente faça uso crônico de alguma medicação de um dos grupos citados acima, 
terá que se abster da mesma por pelo menos uma semana previamente a avaliação. 

 

 
 
Medicações: 
Nome Posologia  Dose total/dia Início de uso 
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GDS 
1. Está satisfeito com sua vida? SIM NÃO 

5. É esperançoso em relação ao futuro? SIM NÃO 

7. Sente-se animado a maior parte do tempo? SIM NÃO 

9. Sente-se feliz a maior parte do tempo? SIM NÃO 

15. Acha bom estar vivo? SIM NÃO 

19. Acha a vida interessante? SIM NÃO 

21. Sente-se cheio de energia? SIM NÃO 

27. Sente-se bem ao levantar pela manhã? SIM NÃO 

29. Tem facilidade para tomar decisões? SIM NÃO 

30. Acha sua mente tão boa quanto antigamente? SIM NÃO 

Total GDS: 

 
Adequa-se aos critérios de exclusão e inclusão de pacientes? (   ) sim (   ) não______________ 

Consentimento informado assinado?  (   ) sim (   ) não  

Ultima espirometria anexada:  (   ) sim (   ) não   Data: 

Observações: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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7.2. Anexo B: Protocolo estruturado de triagem de controles______________ 

 

Protocolo de Triagem de Controles 

 

Parte I____________________________________________________________________________ 

Nome:          Data: 

Sexo: F M Idade:  Data de nascimento:   RG-HC: 

Cor:   Procedência:    (cidade)  (estado) 

Endereço: 

      

Telefone de contato:       escolaridade: 

Profissão:        ocupação: 

Proveniente de:  

 
Critérios de exclusão: 

critério sim não 
8. dependência de álcool prévia ou atual   
9. uso drogas ilícitas prévia ou atual   
10. história de trauma crânio-encefálico com perda de consciência   
11. história de doença neurológica prévia ou atual e/ou psiquiátrica, que 

possa interferir na performance cognitiva 
  

12. analfabeto   
13. idade 50 a 75 anos   
14. história de doença cerebrovascular e/ou escore de Hachinski acima de 5   
15. Presença de doença pulmonar que interfira na cognição    
16. Presença de doença clínica que interfira na cognição   
17. Presença de alteração no exame neurológico   

 

Escore de Haschinski: 
Início abrupto   2 Queixas somáticas  1 
Deterioração não linear(em degraus)  1 Incontinência emocional  1 
Curso oscilante  2 História de hipertensão arterial  1 
Confusão noturna  1 História de AVC  2 
Conservação relativa da personalidade  1 Evidência de aterosclerose 

associada 
2 

Depressão  1 Sinais neurológicos focais 2 
Total  
 

Antecedentes/comorbidades:  

(   ) HAS    (   ) insuf. coronariana 

(   ) Tabagismo    (   ) ex-tabagista:  abstinente há:    anos 

cigarros/d:  anos:   (   ) ______________  (   ) ______________
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Medicações: 
Nome Posologia  Dose total/dia Início de uso 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Condições ideais para realização da avaliação: 

condição OK 
8. Não apresentar qualquer alteração metabólica e/ou endócrina 

descompensada; 
 

9. Não estar infectado ou ter tido infecção em qualquer sítio até uma 
semana antes da avaliação;  

 

10. Não fazer uso de medicações que possam interferir nas funções 
cognitivas; estas são do grupo dos ansiolíticos benzodiazepínicos, 
neurolépticos, hipnóticos e anticonvulsivantes; 

 

11. Caso o paciente faça uso crônico de alguma medicação de um dos grupos 
citados acima, terá que se abster da mesma por pelo menos uma semana 
previamente a avaliação. 

 

 

 

Questionário de queixas pulmonares:  

O sr (sra) tem alguma doença pulmonar? (   )sim  Qual?    (   ) não 

 Nos últimos 15 dias: 

Queixas: sim não 
1. O Sr.(a) tem sentido falta de ar?   
2. O Sr.(a) tem tido tosse?   
3. O Sr(a) tem tido catarro, expectoração?   
4. O Sr(a) tem tido chiado no peito?   
5. O Sr(a) tem senttido dor ao respirar fundo?   
 

 

Parte II__________________________________________________________________ 

Dominância manual: (  ) destro   (   ) canhoto 

Utiliza marcapasso ou prótese metálica? (  ) sim  (  ) não Claustrofibia? 

Antecedentes familiares de demência (especificar o parentesco): 

 

EXAME FÍSICO 

Exame geral e nutricional: 0-Bom    1-Regular   2-Mau 

Dados positivos:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Exame Neurológico  

Dominância manual: 

(     ) direita (     ) esquerda (     ) ambidestro (    ) indeterminada 

NíVEL DE CONSCIÊNCIA:  0- Normal 1-Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

EQUILÍBRIO:             0- Normal 1- Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

MARCHA:         0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

FORÇA MUSCULAR:   0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

CINESIA:     0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

TONO:           0- Normal   1-Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS:  0-Ausentes 1-Presentes 

descrição:__________________________________________________________ 

REFLEXOS PROFUNDOS:   0- Normais 1-Alterados 

descrição:__________________________________________________________ 

SENSIBILIDADE:    0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

CONTROLE ESFINCTERIANO:  0- Normal 1-Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

DISTÚRBIOS DA VISÃO E DA MOTRICIDADE OCULAR: 

0-Ausentes 1-Presentes 

descrição:__________________________________________________________ 

DISARTRIA:     0-Ausente  1-Presente 

DISFAGIA:     0-Ausente  1-Presente 

REFLEXOS PRIMITIVOS 

Nasopalpebral: 0- (    ) Ausente 1-(    ) Presente  2-(    ) Exaltado 

Oro-Orbicular: 0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente  2-(    ) Exaltado 

Masseterino:  0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente   2-(    ) Exaltado 

Palmo-mentual: 0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente  2-(    ) Exaltado 

Preensão:  0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente, 

descreva:_______________________________ 

“Snouting”:   0-(    ) Ausente       1-(    ) Presente 

Sucção:   0-(    ) Ausente       1-(    ) Presente 

Presença de distúrbio visual ou auditivo que prejudique o exame. Quantifique de 1 a 4 cruzes. 
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1. visual: (   ) sim  (   ) não  ___ cruzes 

2. auditivo: (   ) sim  (   ) não  ___ cruzes 

 

 
GDS 

(Yesavage e cols, 1983) 
 

O (a) senhor (a): 

1. Está satisfeito com sua vida? SIM NÃO 

5. É esperançoso em relação ao futuro? SIM NÃO 

7. Sente-se animado a maior parte do tempo? SIM NÃO 

9. Sente-se feliz a maior parte do tempo? SIM NÃO 

15. Acha bom estar vivo? SIM NÃO 

19. Acha a vida interessante? SIM NÃO 

21. Sente-se cheio de energia? SIM NÃO 

27. Sente-se bem ao levantar pela manhã? SIM NÃO 

29. Tem facilidade para tomar decisões? SIM NÃO 

30. Acha sua mente tão boa quanto antigamente? SIM NÃO 

 
Total GDS: 

Adequa-se aos critérios de exclusão e inclusão de controles? (   ) sim 

         (   )não

 ____________ 

Consentimento informado assinado?  (   ) sim (   ) não  

Agendamento do teste de função pulmonar: ______________________________________ 

Observações ou queixas gerais: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 
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7.3. Anexo C: Protocolo estruturado de avaliação de pacientes____________ 

 

 

 

 

Protocolo de Avaliação de Pacientes 

 

Nome:          Data: 

  

ABIPEME 

Possui 0 1 2 3 4 5 
6 ou 

+ 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 5 5 

Videocassete 0 2 2 2 2 2 2 

Rádio 0 1 2 3 4 4 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 5 5 

Empregada mensal 0 2 4 4 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 
 

Geladeira e Freezer Pontos 

Não possui 0 

Possui só geladeira sem freezer 2 

Possui geladeira duplex ou freezer 2 
 

Grau de Instrução Pontos 

Analfabeto/Primário incompleto 0 

Primário completo/Ginasial incompleto 1 

Ginasial completo/Colegial incompleto 2 

Colegial completo/Superior incompleto 3 

Superior completo 4 
 

 

 

Dados clínicos da história pneumológica _________________________________ 

Diagnóstico pneumológico:  

Início dos sintomas (mês/ano):   Data do diagnóstico: 

Confirmação do diagnóstico: 

Cole etiqueta 
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(   ) biópsia a céu aberto (   ) biópsia transbrônquica  (   ) julgamento clínico-

radiológico   

anátomopatológico: 

______________________________________________________ 

          

Uso de O2 contínuo? (   ) não  (   ) sim Número de horas/dia: 

SaO2 agora:     Precisou de 02 contínuo durante av.? 

SaO2 após 10’ O2: 

Data da última espirometria:   anexada? 

Exame clínico geral  

PA: ___ X ___ mmHg FC: ___ bpm  FR: ___ ipm 

observações: ______________________________________________________________ 

Exame Neurológico  

Dominância manual: 

(     ) direita (     ) esquerda  (     ) ambidestro (    ) indeterminada 

NíVEL DE CONSCIÊNCIA:  0- Normal 1-Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

EQUILÍBRIO:             0- Normal 1- Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

MARCHA:         0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

FORÇA MUSCULAR:   0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

CINESIA:     0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

TONO:           0- Normal   1-Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS:  0-Ausentes 1-Presentes 

descrição:__________________________________________________________ 

REFLEXOS PROFUNDOS:   0- Normais 1-Alterados 

descrição:__________________________________________________________ 

SENSIBILIDADE:    0- Normal 1-Alterada 

descrição:__________________________________________________________ 

CONTROLE ESFINCTERIANO:  0- Normal 1-Alterado 

descrição:__________________________________________________________ 

DISTÚRBIOS DA VISÃO E DA MOTRICIDADE OCULAR: 
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0-Ausentes 1-Presentes 

descrição:__________________________________________________________ 

DISARTRIA:     0-Ausente  1-Presente 

DISFAGIA:     0-Ausente  1-Presente 

REFLEXOS PRIMITIVOS 

Nasopalpebral: 0- (    ) Ausente 1-(    ) Presente 2-(    ) Exaltado 

Oro-Orbicular: 0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente 2-(    ) Exaltado 

Masseterino:  0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente   2-(    ) Exaltado 

Palmo-mentual: 0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente 2-(    ) Exaltado 

Preensão:  0-(    ) Ausente 1-(    ) Presente, 

descreva:_______________________________ 

“Snouting”:  0-(    ) Ausente       1-(    ) Presente 

Sucção:  0-(    ) Ausente       1-(    ) Presente 

Presença de distúrbio visual ou auditivo que prejudique o exame. Quantifique de 1 a 4 cruzes. 

 visual:  (   ) sim  (   ) não  ___ cruzes 

auditivo:  (   ) sim  (   ) não  ___ cruzes 

 

 

Avaliação Cognitiva __________________________________________________ 

 
Mini-Exame do Estado Mental 
Orientação temporal     /5 Evocação     /3 
dia da semana     /1 Linguagem  
dia do mês     /1 nomear relógio e caneta     /2 
mês     /1 repetir: "Nem aqui, nem ali, nem lá."     /1 
ano     /1 comando verbal: "Pegue este papel com sua 

mão direita, dobre ao meio e coloque no chão." 
    /3 

hora aproximada     /1 
Orientação espacial     /5 
local específico (aposento ou setor)     /1 ler e obedecer: "Feche os olhos".     /1 
instituição (hosp., clínica)     /1 escrever uma frase (anexo)     /1 
bairro ou rua próxima     /1 copiar desenho (anexo)     /1 
cidade     /1 Pontuação total:     /30 
estado     /1 
Memória imediata     /3 
vaso, carro, tijolo     /3 soletrar a palavra mundo de trás p/ frente: __, 

__, __, __, __ 
    /5 

Atenção e cálculo     /5 Pontuação total     /35 
100 - 7 sucessivos: 93 - 86 - 79 - 72 - 65 
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FECHE OS OLHOS 
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Teste de Memória de Figuras 

 
Percepção correta: __ Nomeação correta: __ 

Memória Incidental, Memória Imediata 1, Memória Imediata 2 

 
Teste de Fluência Verbal 

Frutas: “Você deve falar todos os nomes de frutas que se lembrar, no menor tempo 

possível. Pode começar”. Anote o número de frutas lembrados em 1 minuto: ___ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

 

Animais: “Você deve falar todos os nomes de animais que se lembrar, no menor 

tempo possível. Vale animal grande, pequeno, que voa, que nada, de quatro patas. 

Quanto mais animais falar, melhor. Pode começar.” 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

Desenho do relógio 

Dê uma folha de papel em branco e diga: “Desenhe um relógio com todos os 

números. Coloque ponteiros marcando 2h45”. (guarde o desenho com a ficha) 

Avaliação 10-6 Relógio e número estão corretos. 

10 - hora certa 
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 9 -  leve distúrbio nos ponteiros (p. ex.: ponteiro das horas sobre o 2) 

 8 -  distúrbios mais intensos nos ponteiros (p. ex.: anotando 2:20) 

 7 -  ponteiros completamente errados 

 6 -  uso inapropriado (p. ex.: uso de código digital ou de círculos envolvendo 

números) 

Avaliação: 5-1: desenhos do relógio e dos números incorretos 

5 - números em ordem inversa ou concentrados em alguma parte do relógio 

4 - números faltando ou situados fora dos limites do relógio 

3 - números e relógio não mais conectados. Ausência de ponteiros 

2 - alguma evidência de ter entendido as instruções mas com vaga semelhança com 

um relógio 

1 - não tentou ou não conseguiu representar um relógio 

 Memória tardia (5 minutos), ReconhecimentoMemória tardia (5 minutos), ReconhecimentoMemória tardia (5 minutos), ReconhecimentoMemória tardia (5 minutos), Reconhecimento    
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Folha de Respostas 
 

Mlnc  Mlm1  Mlm2  M5                Rec/o 
 

Sapato 

     

 

Casa 

     

 

Pente 

     

 

Chave 

     

 

Avião 

     

 

Balde 

     

 

Tartaruga 

     

 

Livro 

     

 

Colher 

     

 

Árvore 

     

 

Corretas 

 

Intrusões 

 

Atenção: Para o Reconhecimento, o escore final é obtido pela subtração: corretas - intrusões. 

Reconhecimento: 

 

FV: Frutas: ___/ 1 min Animais: ___/1 min  Desenho do relógio: 

___ptos 
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Digit Span (D/I) – WAIS-III    (    ) realizado 

Digit Symbol - WAIS-III    (    ) realizado 

Trail making A e B     (    ) realizado 

Testes de cancelamento    (    ) realizado 

Organização visual de Hooper   (    ) realizado 

Torre de Londres     (    ) realizado 

Testes de tempo de reação (computadorizados) (    ) realizado 

Pfeffer pontuação:     Realizado com: 

Exames Complementares 

_________________________________________________ 

Laboratório 

 ___/___/___ ___/___/___  ___/___/___ ___/___/___ 
Glicose   Col t   
uréia   LDL   
creat   HDL   
hem   VLDL   
HB   Trig   
HT   PSA t/l   
VCM   TGO   
HCM   TGP   
CHCM   gamaGT   
RDW   FAlc   
Plaq   Bil T   
Leuco   Bil D   
Neut   Bil I   
Linf   Urina I   
Mono   PTF   
Bast   alb   
Miel   Na   
Meta   K   
Vit B12   Mg   
Ac.fol   P   
VDRL   Ca   
TSH      
T4l      
T3      
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Exames de Neuroimagem: 

1. RM encéfalo ___/___/___: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________ 

2. outros  
 
___/___/___:________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

 

___/___/___:________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

 

Obs: 
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7.4. Anexo D: Protocolo estruturado de avaliação de controles____________ 

 

Protocolo de Avaliação de Controles 

 

Número:         Data: 

Identificação e dados sócio-demográficos______________________________________ 

Nome:  

   

ABIPEME 

 Sistema de Pontos 

Possui 0 1 2 3 4 5 
6 ou 

+ 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 5 5 

Videocassete 0 2 2 2 2 2 2 

Rádio 0 1 2 3 4 4 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 5 5 

Empregada mensal 0 2 4 4 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 
 

  

Geladeira e Freezer Pontos 

Não possui 0 

Possui só geladeira sem freezer 2 

Possui geladeira duplex ou freezer 2 
 

  

Grau de Instrução Pontos 

Analfabeto/Primário incompleto 0 

Primário completo/Ginasial incompleto 1 

Ginasial completo/Colegial incompleto 2 

Colegial completo/Superior incompleto 3 

Superior completo 4 
 

 

         

Dados de função pulmonar __________________________________________________ 

Data: 

anexar 

Avaliação Cognitiva________________________________________________________  

Preferência manual 
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MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL - MEEM 
(Folstein, Folstein & McHugh, 1975) 

 

Orientação temporal     /5 Evocação     /3 
dia da semana     /1 Linguagem  
dia do mês     /1 nomear relógio e caneta     /2 
mês     /1 repetir: "Nem aqui, nem ali, nem lá."     /1 
ano     /1 comando verbal: "Pegue este papel 

com sua mão direita, dobre ao meio e 
coloque no chão." 

    /3 
hora aproximada     /1 
Orientação espacial     /5 
local específico (aposento ou setor)     /1 ler e obedecer: "Feche os olhos".     /1 
instituição (hosp., clínica)     /1 escrever uma frase (anexo)     /1 
bairro ou rua próxima     /1 copiar desenho (anexo)     /1 
cidade     /1 Pontuação total:     /30 
estado     /1 
Memória imediata     /3 
vaso, carro, tijolo     /3 soletrar a palavra mundo de trás p/ 

frente: __, __, __, __, __ 
    /5 

Atenção e cálculo     /5 Pontuação total     /35 
100 - 7 sucessivos: 93 - 86 - 79 - 72 - 65 
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FECHE OS OLHOS 
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Teste de Memória de Figuras 
 
Percepção e nomeação 

Percepção correta: __ 

Nomeação correta: __ 

Memória Incidental 

Memória Imediata 1 

Memória Imediata 2 

Teste de Fluência Verbal 

Frutas 

 “Você deve falar todos os nomes de frutas que se lembrar, no menor tempo 

possível. Pode começar”.  

Anote o número de frutas lembrados em 1 minuto: ___ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Animais 

“Você deve falar todos os nomes de animais que se lembrar, no menor tempo 

possível. Vale animal grande, pequeno, que voa, que nada, de quatro patas. Quanto 

mais animais falar, melhor. Pode começar.” 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 
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Desenho do relógio 

(Sunderland et al., 1989) 

Dê uma folha de papel em branco e diga: “Desenhe um relógio com todos os números. Coloque 

ponteiros marcando 2h45”. (guarde o desenho com a ficha) 

Avaliação 10-6 Relógio e número estão corretos. 

10 - hora certa 

 9 -  leve distúrbio nos ponteiros (p. ex.: ponteiro das horas sobre o 2) 

 8 -  distúrbios mais intensos nos ponteiros (p. ex.: anotando 2:20) 

 7 -  ponteiros completamente errados 

 6 -  uso inapropriado (p. ex.: uso de código digital ou de círculos envolvendo números) 

Avaliação: 5-1: desenhos do relógio e dos números incorretos 

5 - números em ordem inversa ou concentrados em alguma parte do relógio 

4 - números faltando ou situados fora dos limites do relógio 

3 - números e relógio não mais conectados. Ausência de ponteiros 

2 - alguma evidência de ter entendido as instruções mas com vaga semelhança com um relógio 

1 - não tentou ou não conseguiu representar um relógio 

 

Memória tardia (5 minutos) 

Reconhecimento 
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Folha de Respostas 
 

Mlnc  Mlm1  Mlm2  M5                Rec/o 
 

Sapato 

     

 

Casa 

     

 

Pente 

     

 

Chave 

     

 

Avião 

     

 

Balde 

     

 

Tartaruga 

     

 

Livro 

     

 

Colher 

     

 

Árvore 

     

 

Corretas 

 

Intrusões 

 

 

Atenção: Para o Reconhecimento, o escore final é obtido pela subtração: corretas - intrusões. 

Reconhecimento: 

 

FV: Frutas: ___/ 1 min Animais: ___/1 min  Desenho do relógio: ___ptos 

Digit Span (D/I) – WAIS-III    (    ) realizado 

Digit Symbol - WAIS-III    (    ) realizado 

Trail making A e B     (    ) realizado 

Testes de cancelamento    (    ) realizado 

Organização visual de Hooper   (    ) realizado 

Torre de Londres     (    ) realizado 

Testes de tempo de reação (computadorizados) (    ) realizado 
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Avaliação Funcional________________________________________________________________ 

Pfeffer pontuação: 

Realizado com: 

Exames Complementares ___________________________________________________________ 

Laboratório 

 ___/___/___ ___/___/___  ___/___/___ ___/___/___ 
Glicose   Col t   
uréia   LDL   
creat   HDL   
hem   VLDL   
HB   Trig   
HT   PSA t/l   
VCM   TGO   
HCM   TGP   
CHCM   gamaGT   
RDW   FAlc   
Plaq   Bil T   
Leuco   Bil D   
Neut   Bil I   
Linf   Urina I   
Mono   PTF   
Bast   alb   
Miel   Na   
Meta   K   
Vit B12   Mg   
Ac.fol   P   
VDRL   Ca   
TSH      
T4l      
T3      
      
 

Exames de Neuroimagem 

1. RM encéfalo ___/___/___: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

2. outros  
 
___/___/___:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 
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7.5. Anexo E: Descrição detalhada dos testes cognitivos que compõem a 

bateria de avaliação neuropsicológica_____________________________ 

 

7.5.1. Mini-exame do estado mental 

 

Teste de aplicação rápida, com resultados bastante influenciados pelo nível 

de escolaridade e utilizado para rastreamento de demência mundialmente. É 

constituído de perguntas e ordens simples que abrangem superficialmente vários 

domínios cognitivos. Consiste em perguntas sobre orientação temporal (5 pontos), 

orientação espacial (5 pontos), memória imediata (3 pontos), atenção e cálculo (5 

pontos), recordação (3 pontos), nomeação (2 pontos), repetição de frase (1 ponto), 

cumprimento de ordem verbal (3 pontos), cumprimento de ordem escrita (1 ponto), 

escrita de frase (1 ponto) e desenho-praxia construtiva (1 ponto). 

 

7.5.2. Bateria de rastreio cognitivo breve: abrange três testes 

 

7.5.2.1. Teste de memória de figuras 

Consiste em uma folha com dez figuras simples desenhadas a mão livre em 

preto. Esta é mostrada três vezes ao sujeito, sendo que na primeira vez lhe é 

perguntado os nomes das figuras e não enfatizado para memorizá-las (memória 

incidental). Nas próximas duas vezes lhe é pedido que as memorize e depois são 

novamente questionadas (memória imediata 1 e aprendizado). A seguir, são 

realizadas tarefas distratoras como a fluência verbal para animais e o desenho do 

relógio, sendo, posteriormente, perguntado uma quarta vez quais foram as 10 figuras 
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vistas anteriormente (memória tardia ou de 5 minutos). Na próxima etapa, é mostrada 

ao indivíduo uma nova folha com vinte figuras desenhadas da mesma forma que a 

anterior, contendo entre elas as figuras anteriores. Pergunta-se ao sujeito quais foram 

as figuras previamente mostradas (reconhecimento). Estudos demonstram que os 

resultados são semelhantes independentemente do nível de escolaridade do sujeito, o 

que facilita a comparação em países em desenvolvimento, onde ainda existe uma 

parcela da população pouco escolarizada (Nitrini et al., 1994 e 2004). Veja figura A. 

 

Figura A. Teste de memória de figuras. 

 

7.5.2.2. Fluência verbal semântica (categorias frutas e animais) 

É solicitado ao sujeito que fale todos os nomes de animais que ele conhece o 

mais rápido possível. É cronometrado um intervalo de tempo de um minuto e a 

pontuação é o número de animais ditos por minuto. No estudo, são utilizadas as 

categorias animais e frutas. 



91 
 

 

 

7.5.2.3. Desenho do relógio 

É solicitado ao indivíduo que desenhe o mostrador de um relógio com todos 

os números e os ponteiros marcando 02:45h. A pontuação é dada através de uma 

escala com números de 1 a 10 de acordo com o tipo de erro. 

 

7.5.3. Teste de extensão de dígitos 

 

O examinador instrui o indivíduo a repetir os dígitos que o mesmo diz 

pausadamente (1 número/segundo). O número de dígitos aumenta progressivamente. 

A pontuação corresponde ao número de dígitos que o sujeito consegue repetir 

seqüencialmente (ordem direta). O mesmo é realizado a seguir, sendo que desta vez o 

indivíduo deve repetir os números na ordem inversa (ordem inversa). Durante a 

instrução do teste, o examinador dá um exemplo de como deve ser realizado. A 

pontuação se dá da mesma forma. Veja figura B. 
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Figura B. Teste de extensão de dígitos: direto e indireto. 

 

 

7.5.4. Teste dígito-símbolo 

 

O sujeito é apresentado a uma seqüência de números de 0 a 9 com uma 

legenda correspondente em símbolos para cada número. O examinador instrui o 

indivíduo a colocar o símbolo correspondente abaixo de cada número 

consecutivamente, cronometrando dois minutos. A pontuação corresponde ao 

número de símbolos colocados corretamente sob os números correspondentes ao 

final do tempo. Após as instruções e antes de iniciar o teste, certifica-se de que o 

examinado entendeu as orientações com um exemplo. Veja figura C. 
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Figura C. Teste dígito-símbolo. 

 

 

7.5.5. Teste de trilhas 

 

Consiste em duas etapas. Na etapa A o indivíduo é instruído a ligar os 

números de 1 a 23, dispostos em uma folha de papel de modo aleatório, em 

seqüência com um lápis, sem retirar o mesmo do papel, no menor tempo possível. O 

tempo é cronometrado em segundos. Na etapa B, há números e letras do alfabeto 

colocadas aleatoriamente numa folha e o sujeito é instruído a ligar com um lápis 

alternadamente um número e uma letra, iniciando pelo número 1 e depois pela letra 

A até 12 – L. Antes de iniciar cada etapa, há um exemplo para verificar se o sujeito 

entendeu as orientações corretamente. Caso o indivíduo erre a seqüência, o 

examinador pode assinalar o erro e apontar o caminho correto. Os erros também são 

computados. Veja figura D. 
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Figura D. Teste de trilhas A e B. 

A                                   B
 

 

7.5.6. Torre de Londres 

 

A Torre de Londres é composta por uma base de madeira com 3 hastes de 

tamanhos decrescentes e três bolas de cores vermelha, azul e verde. As bolas são 

colocadas nas hastes de modo que configurem uma posição inicial sempre igual. Há 

também 12 cartões com desenhos que mostram distribuições diferentes das bolas nas 

hastes com grau de dificuldade crescente. O sujeito é instruído a colocar as bolas na 

mesma posição indicada nos doze cartões, um de cada vez, com determinado número 

de movimentos pré-estabelecido pelo examinador, seguindo algumas regras básicas 

como, por exemplo, movimentar apenas uma bola de cada vez. O tempo não é 
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cronometrado. A pontuação é dada de acordo com o número de tentativas e erros 

realizados em cada cartão. Veja figura E. 

 

Figura E. Torre de Londres. 

À esquerda: a Torre de Londres. À direita: dois dos doze cartões mostrando as 
posições finais das bolas.

 

7.5.7. Teste de cancelamento 

 

É apresentada ao indivíduo uma folha com três figuras de “setas” sutilmente 

diferentes entre si. Abaixo há uma série de setas dispostas em linhas mesclando os 

tipos apresentados acima. O sujeito é orientado a riscar as setas que não 

correspondem às apresentadas no modelo, sempre seguindo o sentido das linhas. É 

cronometrado um intervalo de tempo de cinco minutos e são considerados erros, 

acertos e omissões. A pontuação total se dá por: acertos – (erros + omissões). Veja 

figura F. 
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Figura F. Teste de cancelamento. 

 

 

7.5.8. Teste de organização visual de Hooper 

 

Apresenta-se ao sujeito 30 desenhos simples que estão repartidos em 

pedaços. O examinador orienta o sujeito a descobrir o que está representado na figura 

e nomeá-la. Tempo não cronometrado. A resposta pode se certa (1 ponto), totalmente 

errada (0 pontos) ou errada, mas guardando alguma relação com a correta (meio 

ponto). As respostas intermediárias estão previstas por uma tabela. Veja figura G. 
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Figura G. Parte do Teste de Organização Visual de Hooper. 

peixe        serrote         mesa
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7.6. Anexo F: Aprovação da CapPesq_________________________________ 
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