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Resumo  
 
A escassez de instrumentos para a avaliação e a triagem da doença de Alzheimer, 
(DA), notadamente denominados de rastreio, com características de padronização 
e validados para o Nordeste, motivou este Estudo. Visando à triagem de uma 
etapa mais leve da doença e encaminhamento precoce ao tratamento 
multidisciplinar foi elaborado o Teste de Rastreio da Doença de Alzheimer com 
Provérbios (TRDAP), a partir de um Jogo de Memória de Provérbios, construído 
como recurso terapêutico ocupacional. Está composto de três etapas conforme a 
função neuropsicológica avaliada, a “A” (memória de curto prazo), “B” (funções 
executivas e linguagem) e “C” (memória episódica), além do reconhecimento de 
provérbios. O Estudo foi realizado em uma amostra de conveniência, com 91 
idosos (28 DA e 63 controles), a partir de 60 anos, com um ou mais anos de 
escolaridade. Foram controladas as variáveis, como doenças intercorrentes ou 
déficits sensoriais que pudessem comprometer o desempenho dos pacientes, nos 
testes. O protocolo constou de oito testes selecionados por especialistas: 
Miniexame do Estado Mental (para validade convergente), Escala de Depressão 
Geriátrica – EDG (validade discriminante), Lista de Palavras, Fluência Verbal, 
Span de Dígitos, Figura Neuropsi, Teste do Relógio, Atividade de Vida Diária e 
Instrumental. Os resultados confirmaram a validade de construto convergente e 
discriminante, assim como a relação significativa (p<0,005) com todos os testes, 
exceto com o EDG. Quanto à validade concorrente, não houve discordância com o 
critério da avaliação médica observou-se consistência interna aceitável, conferindo 
confiabilidade no instrumento, o que não ocorreu com MEEM. Tais resultados 
permitem afirmar que o TRDAP possui características psicométricas,     
adequadas ao rastreio da fase leve da DA para população estudada. 
 
 
 
Palavras-Chave: Doença de Alzheimer, Validação de Teste, Memória de Curto 
Prazo, Memória Episódica, Funções Executivas, Linguagem. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O envelhecimento com saúde e qualidade de vida pode ser entendido, 

como um estágio do desenvolvimento individual e, também, social. Devido à 

transição demográfica, no Brasil, nas últimas décadas, vários estudos sobre 

envelhecimento e saúde têm-se realizado.(1,2) O perfil da morbimortalidade, no 

idoso, vem se modificando e, atualmente, as doenças crônicas não 

transmissíveis,  se comparadas a períodos anteriores, são as que necessitam 

de maior atenção, como a doença de Alzheimer (DA), neurodegenerativa, que 

compromete a autonomia e a independência.(2) A DA se inicia, insidiosamente, 

com déficits de memória, funções executivas e linguagem, comprometendo a 

praxia construtiva e a abstração(3-6,8), além de dificuldades sócio-ocupacionais 

que culminam com a dependência total do paciente, possibilitando a 

institucionalização.(5,7) Instrumentos de avaliação, notadamente, os de rastreio, 

são fundamentais para o diagnóstico precoce e o prognóstico quanto ao 

tratamento multidisciplinar. A diferenciação entre o envelhecimento normal e o 

patológico, em relação aos déficits cognitivos, é tema de artigos recentes,(8-10) 

que analisam a evolução para quadros de demência, em cerca de três anos, 

especificamente, quando estão comprometidas,  a memória episódica verbal e 

as funções executivas.(9-11) Daí a grande importância dos testes de rastreio, 

como indicadores da necessidade de aprofundamento, em uma bateria de 

testes, padronizados, validados para nosso meio e acessíveis aos profissionais 

da área da saúde, mesmo sabendo-se do esforço, tempo e de recursos 

financeiros que o processo de validação de um teste neuropsicológico pode 

exigir.(11-14) 
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Para elaboração do Teste de Rastreio da Doença de Alzheimer com 

Provérbios (TRDAP), utilizou-se do Jogo de Memória de Provérbios, construído 

como recurso terapêutico ocupacional (apêndice 1- resumo1), com a finalidade 

de atendimento de idosos, e desenvolvido no Mestrado de Neuropsiquiatria da 

UFPE (2003). Nessa fase, foi elaborado um instrumento que demonstrou 

relação com o teste Miniexame do Estado Mental (MEEM), apresentado no 

Apêndice 1 - Resumo 2. Posteriormente, adaptou-se para rastreio de DA, 

obedecendo à sequência determinada quanto aos procedimentos teóricos, 

empíricos e analíticos,(14) além dos construtos - memória de curto prazo ou 

operacional, funções executivas e linguagem, memória episódica e 

reconhecimento de provérbios – (artigo 1).  

Motivados a testar a hipótese de que o TRDAP poderia contribuir para o 

rastreio de DA, justificou-se a realização do presente estudo de elaboração, 

validade e confiabilidade desse novo Teste. Estudaram-se 91 idosos (63 

controles e 28 DA) encaminhados por médicos ou cadastrados como 

pacientes, no banco de dados – Centro de Referência para dispensação da 

medicação específica - e oriundos de serviços específicos da UFPE e da 

comunidade. O protocolo, composto de oito testes, referidos na literatura 

científica e selecionados, por especialistas em DA, adquiriu um caráter 

multidisciplinar para validade de construto do TRDAP. Elegeu-se o MEEM para 

o estudo de validade convergente e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG), 

que indica suspeita de depressão, para a validade discriminante. 

Consideraram-se dados demográficos, hábitos de leitura, de escrita, atividade 

física, participação social, percepção da própria saúde e queixa de memória, 
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como variáveis, relacionadas e dependentes para caracterizar a sensibilidade e 

precisão do Teste.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Doença de Alzheimer (DA)  

 

Em 2006, centenário da descoberta da DA,(15) a Organização Mundial da 

Saúde mostrou que, entre os transtornos neurológicos (incluindo os 

neuropsiquiátricos), 12% da carga em Anos de Vida Ajustados por 

Discapacidade (AVAD), sequelas e morte foram atribuídos à expressão da DA 

e a outras demências.(16) A prevalência de demência na América Latina é de 

7,1% em idosos acima de 65 anos,(17) e existem cerca de 1.200.000 indivíduos, 

com DA, no Brasil.(18) 

A décima revisão do Código Internacional de Doenças (CID10)(19) remete à 

etiologia desconhecida da DA, de instalação insidiosa, com duração de dois a 

três anos, podendo ser mais extensa. É possível que ocorra, antes da meia 

idade, com pior prognóstico, mas se instala com maior frequência entre 65-70 

anos e o curso tende a ser mais lento. A DA caracteriza-se por um 

comprometimento geral de funções corticais superiores, especialmente, a da 

memória.  

Estudos distinguem a existência de três fases da doença: leve, moderada e 

grave. A dificuldade em definir a fase leve da DA está na etapa intermediária, 

denominada Comprometimento Cognitivo Leve (CCL), que poderia ser a 

expressão de uma demência incipiente, havendo conversão anual do 

Comprometimento Cognitivo Leve para DA em aproximadamente, 10-15%.(9)  

Um dos aspectos impactantes ligados a DA está nos altos custos sociais 

que o paciente, sua família e a sociedade precisam arcar frente a um período 

longo de dependência. Os gastos, com a doença, representam 66% do 
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orçamento familiar, considerando-se os tratamentos, contratação de 

cuidadores, adaptações domiciliares e perdas financeiras.(20)   

 

2.2 Funções neuropsicológicas comprometidas na DA 

 

Atualmente, postula-se que a memória é composta por vários sistemas e 

os relatos de amnésia mostraram que os déficits ocorrem em algumas áreas e 

outras ficam preservadas.(21)  Referente ao tempo de manutenção, a memória 

pode ser entendida como de curto prazo ou memória operacional, definida 

pelo modelo proposto por Baddeley e Hitch,(22)  em que este é composto por 

três subcomponentes principais, o centro executivo (controla as interações 

entre os dois subsistemas subordinados e a memória de longa duração – 

coordenando e planejando atividades ao entrar em contato com novas 

situações que necessitam de ações modificadas), a alça fonológica 

(mecanismo para informação que são apresentadas de forma verbal, 

auditivamente, na memória operacional) e a alça visuoespacial,  usada para 

construir e manipular imagens visuais e para a representação de mapas 

mentais. Esse tipo de memória seria, altamente, dependente da atenção e se 

dissiparia, facilmente, com a distração.(23)  

Autores afirmam que a memória, de curto prazo, estaria prejudicada na 

DA leve(5) e encontraram associação desse tipo de memória com a de longo 

prazo. Como a memória episódica,(24) que é acessada, conscientemente 

(chamada explícita), referente à recordação de fatos e eventos recentes 

definidos no tempo e espaço. Evidências científicas demonstram que a referida 

memória se apresenta, bastante, comprometida na DA, o que caracterizaria a 
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expressão inicial do processo degenerativo, junto a outros déficits cognitivos. 

(artigos 1 e 2) 

As funções executivas consistem naquelas capacidades que possibilitam 

uma pessoa se engajar, de forma satisfatória e independente, em um propósito 

e ter domínio sobre o comportamento.(25) Abrangem atenção, concentração, 

seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, 

flexibilidade, controle mental, autocontrole e memória operacional.(6) Portanto, 

apresenta dificuldade para ser avaliada, em tarefas de um teste 

neuropsicológico simples, quanto às questões metodológicas e conceituais(26) 

como a abstração do pensamento, que pode e tem sido avaliada na literatura, 

pelos testes de provérbios.(27-29) Existem déficits de abstração, já, no início da 

DA, (6-9,26,30) mas se ressalta a importância da adequação da tarefa para os 

resultados, como a contextualização. 

Quanto a linguagem, ela é uma função mental superior complexa, e como 

tal, utiliza-se dos elementos verbais (orais e gráficos) para promover a 

comunicação humana,(30) mantendo estreita relação com a memória 

comprometida no início da DA.(31) Foram observados, na linguagem, déficits em 

tarefas de compreensão auditiva e de denominação,
(7)

 assim como em 

formação de conceitos e raciocínio verbal ao interpretar provérbios.(11) 

 

2.3 Testes Neuropsicológicos de avaliação de Doença de Alzheimer utilizados 

para validade de critério do TRDAP. 

 

1. Miniexame do Estado Mental (MEEM) - Folstein e col., 1975(32): teste, 

mundialmente, utilizado para avaliação global da cognição. Adaptado, para o 
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Brasil, por Bertolucci e col. em 1994,(33) e os pontos de corte 13 para 

analfabeto, 18 para de 1-7 anos e 26 para > 8 anos possuem sensibilidade e 

especificidade.(34) Avalia orientação espacial e temporal, memória de curto 

prazo e episódica, funções executivas (cálculo e habilidade construtiva) e 

linguagem. O escore máximo é de 30 pontos. A versão, em português, é 

adequada para aplicação em ambulatório, com confiabilidade em estudo de 

tese-reteste.(35) É um teste útil, no diagnóstico sindrômico das demências.(36) 

2. Teste do Desenho espontâneo do Relógio (TDR) - Freedman e col. 1994 (37): 

segundo Okamoto, em tese de doutorado,(38) o teste é utilizado para 

comparação com testes de rastreio de alterações cognitivas, avalia linguagem 

(compreensão); habilidades visuoespaciais; memória; e funções executivas. 

Pontuação máxima de 15 e ponto de corte, 11 pontos. 

3. Memória da Lista de Palavras - Atkinson e Shiffrin, 1971(39,): recomendado 

para avaliação de demência, na população brasileira.(11) Dez palavras não 

relacionadas são apresentadas, em voz alta para repetição e evocação, além 

de reconhecimento. Escore máximo 30. Encontrou-se diferenciação adequada 

entre DA e controles, com medianas de 9 e 18 pontos, respectivamente 

(memória curto prazo); 0,5 e 5 na memória episódica; e 5 e 10 em 

reconhecimento verbal. Os valores de corte foram: 14, 3 e 8, respectivamente, 

com sensibilidade e especificidade.(36)   

 4. Fluência Verbal semântica - Isaacs e Kennie, 1973(40): avalia funções 

executivas e memória verbal. Pede-se que fale de todos os animais que 

conseguir lembrar - vale qualquer tipo de bicho - em um minuto. Os pontos de 

corte divergem entre os autores, optou-se por: 9 para <8 anos de escolaridade 

e 13 para maiores, com sensibilidade e especificidade.(11)  
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 5. Span de Dígitos – Wesheler, 1981(41): Série de sequências numéricas, 

apresentadas, verbalmente para repetição literal (ordem direta e inversa). O 

“span” é o número de itens de que uma pessoa pode lembrar e repetir, 

imediatamente. Avalia-se a memória operacional, sendo a alça fonológica na 

ordem direta e, na inversa, além da fonológica, o executivo central. Pontuação 

máxima, 30 (16 e 14 respectivamente), com boa discriminação entre grupos 

para escore <7, e maior chance de malignidade, indicado para demência 

leve.(25) 

6. Figura Semi-complexa de Rey (Neuropsi) – Ostrosky, Ardila e Rosselli, 

1999(42): avalia memória visual e funções executivas. Pede-se a cópia e a 

evocação do desenho e pontua-se um para cada reprodução (figuras 

geométricas e linhas) ou meio, se, apenas, esboçar: pontuação máxima de 12 

pontos, traduzida e adaptada ao português, por Abrisqueta-Gomez, 1999. 

7. Escala de Depressão Geriátrica - Yesavage e col. 1983(43): instrumento de 

rastreio de sintomas depressivos. Validada, internacionalmente, para versão de 

15 pontos (sim/não), bastante utilizada na avaliação global geriátrica. Ponto de 

corte 5/6. (44) 

8. Escala de Atividade de Vida Diária – Katz, 1970(45) - e Instrumental: avalia 

independência, necessidade de assistência e dependência nas atividades 

cotidianas. São seis atividades básicas acrescidas de sete instrumentais. 

Pontuam-se 2; 1; 0 respectivamente.(46) 

 

2.4. Processo de construção e validade de um teste psicológico 
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Para construção de um instrumento psicológico, deve-se obedecer a uma 

sequência temporal(14), definida, a partir de três pontos: (1) procedimentos 

teóricos da construção - esta investigação permite as definições dos atributos, 

sua dimencionalidade, definição constitutiva e operacional, objetivando a 

construção dos itens e validação do conteúdo. Esses aspectos definem as 

categorias comportamentais que irão representar o objeto psicológico a ser 

medido; (2) procedimentos empíricos - escolha da amostra, instruções do teste, 

e o estudo piloto para verificação das qualidades psicométricas; (3) 

procedimentos estatísticos - para validação e precisão do teste, a ser concluído 

com a normatização e padronização do instrumento.  
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 3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Elaborar e validar um Instrumento de rastreio, Teste de Rastreio da Doença 

de Alzheimer com Provérbios (TRDAP) para ser utilizado em indivíduos, a partir 

de sessenta anos. 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar um instrumento, a partir do Jogo de Memória de Provérbios, 

construído para idosos; 

 Comparar o desempenho cognitivo de idosos, no instrumento 

TRDAP e nos testes padronizados: o Miniexame do Estado Mental 

(MEEM) para estudo da validade de construto convergente, a Escala 

de Depressão Geriátrica (EDG) para validade discriminante, além do 

Teste do Desenho do Relógio (TDR), Fluência Verbal (FV), Lista de 

Palavras (LP), Figura Neuropsi (FN), Span de Dígitos (SD) e a 

Atividade de Vida Diária (AVD), para validade de critério do TRDAP;  

 Analisar as possíveis interferências das variáveis sociodemográficas, 

como idade, escolaridade e gênero, nos resultados do instrumento 

TRDAP, para caracterizar a precisão do instrumento; 

 Identificar pontos de corte, quanto à sensibilidade e especificidade do 

TRDAP, em referência à escolaridade. 

 Caracterizar a presença das variáveis, hábitos de leitura, escrita, 

participação social, prática de atividade física, percepção da própria 

saúde e queixa de memória, no desempenho cognitivo, quanto a 

possíveis efeitos, na validade e precisão. 
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4 ANEXAÇÃO DE ARTIGOS 

 

4.1 Artigo 1: Dados preliminares sobre um instrumento mnemônico de 

provérbios para rastreio de Doença de Alzheimer 

 

Preliminary data on a mnemonic instrument of proverbs to track Alzheimer’s 

disease 
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Preliminary data on a mnemonic instrument 

with proverbs for tracking Alzheimer’s disease 
 

Mauricéa Tabósa Ferreira Santos1, Gutemberg Guerra2, Terce Liana de Menezes3, 

Tatiana Lins Carvalho4, João Carlos Alchieri5,  Everton  Botelho Sougey6
 

 
 

Abstract –  In the differential diagnosis between Alzheimer’s disease (AD) and normal aging, tests evaluating 

memory and executive functions are frequently used. The addition of abstraction tests may enhance the 

effectiveness of screening tests for AD. Objectives: The aim of this study was to compare initial data of a new 

instrument – The Screening Test for Alzheimer’s Disease with Proverbs (STADP) – against other screening tests 

used in AD diagnosis. Methods: Sixty elderly individuals (46 controls and 14 AD subjects with CDR=1), aged ≥60 

years, with at least one year of schooling, were evaluated using the STADP at outpatient clinic. The STADP assesses 

short-term memory, episodic memory, executive functions and language, in addition to proverb recognition. The 

performance of the participants on the Mini-Mental State Examination (MMSE), semantic Verbal Fluency (VF) 

and Clock Drawing Test (CDT) were evaluated and the habit of reading, writing and sociodemographic data 

were also taken into account. Results: There were significant correlations between STADP and the performance 

on the MMSE (r=0.64), CDT (r=0.50) and VF (r=0.56). Age influenced all sub-items of the STADP, specifically 

episodic memory (r= –0.54), whereas schooling mainly influenced executive functions and language (r=0.46). 

The total score, stages A and C and the “proverb recognition” of STADP (p<0.001), as well as the MMSE 

(p<0.001), CDT (p=0.016), VF (p<0.001) were significantly different in AD versus control groups. Conclusions: 

The findings point to the potential use of the STADP in AD, warranting the conducting of further studies. 

Key words: memory, executive function, understanding proverbs, Alzheimer’s disease. 

 
Dados preliminares sobre um instrumento mnemônico de provérbios para rastreio de doença de Alzheimer 

Resumo –  No diagnóstico diferencial entre a doença de Alzheimer (DA) e envelhecimento normal testes 

que avaliam memória e função executiva são freqüentemente utilizados. A adição de testes de abstração ao de 

rastreio pode ampliar ainda mais a eficácia de testes de rastreio para DA. Objetivos: O objetivo deste trabalho 

foi comparar dados iniciais do novo instrumento – Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer com Provérbios 

(TRDAP) – com testes padronizados para diagnóstico de DA. Métodos: Sessenta idosos (46 controles e 14 DA com 

CDR=1), escolaridade mínima de um ano, a partir de 60 anos, atendidos em ambulatórios foram avaliados com 

o TRDAP. O TRDAP avalia memória de curto prazo, memória episódica e funções executivas e linguagem, além 

do reconhecimento de provérbios. Foram usados o Mini-Exame Mental (MEEM), a Fluência Verbal semântica 

(FV), o Teste do Desenho do Relógio (TDR) e observados hábitos de leitura, escrita e dados sócio-demográficos. 

Resultados: Houve significativa correlação entre: TRDAP e MEEM (r=0,64), TDR (r=0,50) e FV (r=0,56). Idade 

influenciou os três testes, especificamente memória episódica do TRDAP (r= –0,54); escolaridade, em funções 

executivas e linguagem (r=0,46). Na comparação entre pacientes com DA e controles o escore total e as etapas A 

e C do TRDAP e o reconhecimento dos provérbios (p<0,001), assim como o MEEM (p<0,001), o TDR (p=0,016) 

e FV (p<0,001). Conclusões: Os achados apontam para utilidade potencial do TRDAP na DA, indicando que 

mais estudos devem ser realizados. 

Palavras-chave: memória, funções executivas, compreensão de provérbios, doença de Alzheimer. 

 
 
 

Center for Health Sciences of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brazil and Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil 

(UFRN and UFPE). 1Occupational Therapist, gerontologist and doctorate student in the Postgraduate Program of Health Sciences (UFRN). 2Neurologist, 

Master in Neuropsychiatry and coordinator of Behavioral and Cognitive Neurology Outpatient Facility (UFPE). 3Neurologist, Doctor of Neuropsychiatry 

and head of the Cognitive Neurology Outpatient Facility of the Center for Elderly Care (UFPE). 4Occupational therapist at the Outpatient Facility of 

Oswaldo Cruz Hospital and specialist in Gerontology at the Faculdade Integrada do Recife (FIR). 5Psychologist, Doctor of Psychology and adjunct profes- 

sor II in the Department of Psychology of UFRN. 6 Associate Professor, PhD, Department of Neuropsychiatry of UFPE. 
 

Everton Botelho Sougey –  Rua das Pernambucanas, 407/106 - 52011-010 Recife PE - Brazil. E-mail: evertonbs@yahoo.com; mauricea.to@gmail.com 
 

Received March 13, 2008. Accepted in final form October 20, 2008. 

mailto:evertonbs@yahoo.com
mailto:to@gmail.com


 

 

26 

The devising of diagnostic methods to identify and 

prognosticate new cases of Alzheimer’s disease (AD) more 

swiftly is an emergency of socioeconomic importance. The 

search for clinical markers in the early stage of AD points 

to a significantly lower percentage of hits than that of the 

control group in episodic memory tests (more so in verbal 

memory) and short-term or working memory. This ex- 

plains the low performance seen in other cognitive tasks, in 

addition to significantly longer response latencies in all the 

tests, indicating a slowing of the information processing by 

the central nervous system in AD1 With regard to language, 

Mansur et al.2 reported that this is difficult to analyze in 

AD because of the intricate way in which it manifests itself 

in the functions of memory and attention, and given that 

working memory – a system that temporarily stores and 

manipulates the information needed for complex cognitive 

functions3  – is involved in many language processes, such 

as sentence and text comprehension. Longitudinal stud- 

ies analyzing the integration of the operational aspects of 

the attention network with semantic aspects are essential. 

These studies should also focus on the relationship of the 

semantic domain, which is linked to the capacity to re- 

tain general facts and knowledge about the world,4 with 

the processing of lexical and discourse aspects, observing a 

mutual interference in the domain of lexical knowledge in 

the processes of understanding and recalling items. There is 

a need for early language diagnosis in AD, with assessments 

consisting of the oral comprehension of texts that analyze 

the different memory subsystems (short and long term). 

According to Jacobson et al.,5 executive function deficits 

occur as a result of the dementia processes and may be 

used as differential diagnostic markers between dementias 

and normal aging; Hamdan and Bueno6 also found sig- 

nificant differences in relation to tests of executive control 

in control groups and patients with initial AD. Moreover, 

other authors have suggested the use of executive function 

tests in the initial phase of AD.7,8 Therefore, the addition of 

abstraction tests to those of screening tools may enhance 

the effectiveness of instruments such as the Mini-Mental 

State Examination (MMSE),9 and the Clock Drawing Test 

(CDT), cited in the current literature.10-12  Furthermore, 

tests of abstraction using proverbs may prove valuable 

test,13 and have already been used in literature since the 

1950s.14-16 According to Siviero,17 the interpretation  of 

proverbs involves various cognitive aspects: declarative 

memory, concept categorization, analogies between figures 

and words (temporal and parietal lobes), logic reasoning 

(frontal lobe) and verbalizing understanding (left temporal 

lobe and motor areas). 

In this article we present the preliminary profile data 

of patients with early AD and of control individuals on 

the Screening Test for Alzheimer’s Disease using Proverbs 

(STADP). 

 
Methods 

Sixty elderly individuals (46 control individuals and 14 

patients with AD), aged ≥60 years, 26% men, with at least 

one year of schooling and who were able to read, were eval- 

uated at the Cognitive and Neurology Ambulatory Facility 

of the Center for Elderly Care and at the Behavioral and 

Cognitive Neurology Ambulatory Facility, Open Univer- 

sity for the Third Age (UNATI), all at Federal University of 

Pernambuco, or at the Elderly Care Program of the Areias 

General Hospital (HGA), specialized in treating Alzheim- 

er’s or at a private geriatric clinic. 

The diagnoses of dementia were performed by neu- 

rologists and geriatricians according to DSM-IV criteria, 

using the MMSE and the Clinical Dementia Rating (CDR). 

All patients with AD were taking cholinesterase inhibitor 

and/or memantine. Only AD patients with CDR=1 and 

with scores of at least 19 on the MMSE were included. The 

control participants were all CDR=0 and scored at least 

25 on the MMSE. Data collection took place in a quiet 

climate-controlled room. Interviews were conducted to 

obtain socioeconomic data and information on a num- 

ber of habits.18 The following instruments were used: the 

STADP – that assesses memory, executive function and 

language, the MMSE – an assessment of overall cognition, 

the semantic verbal fluency (VF) for language and execu- 

tive functions, and the spontaneous CDT – an evaluation 

of executive functions. 

The STADP contains six pairs of wooden pieces from 

the Memory Game of Proverbs (Figure 1),19 with legible let- 

ters and six proverbs divided into two parts (initial and fi- 

nal). There are three stages (A, B, C) as follows: “A” consists 

of soliciting the pairing and memorization of the first three 

 
 

 

Figure 1: The memory game of proverbs. 
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proverbs, reading them out loud and then turning them 

face down; “B” involves pairing three others and interpret- 

ing them; these are read by the researcher, who records the 

interpretation; and “C” the recall of the first three proverbs. 

The total score is 15 points, subdivided into three: (A), 6 

points for short-term memory with three consecutive at- 

tempts and possibility of learning; (B), 3 points for execu- 

tive functions – abstraction/language-syntax; and (C), 6 

points for delayed recall. The result is the sum of the three 

scores. At the end, six proverbs were shown containing the 

first three (A) for recognition. 

The study was approved by the Research Ethics Com- 

mittee of the Federal University of Pernambuco on 22 

May, 2007 (protocol number 072/07). An informed 

consent form was signed by all the participants and 

witnessed by a family member, when the former were 

accompanied. For statistical analysis we used the Mann-

Whitney U test to compare the sociodemographic data 

and the performance on the tests by control subjects and 

AD patients. Pearson’s correlation coefficients (r) were 

used to analyze the correlations between the variables age, 

schooling, stages scores (A, B, C) on the STADP, MMSE, 

semantic VF and CDT, while Spearman’s correlation 

coefficient (rho) was used for cor-

relation with habits. The SPSS software, version 15.01, was 

used for the statistical analysis. 

 
Results 

The means and standard deviations of age were 70.1 

years (7.2), and of schooling years was 9.2 years (4.2). Table 

1 shows means and standard deviations of the performance 

on the MMSE, semantic VF and CDT and on STADP of the 

patients and control individuals. 

Age, the MMSE, semantic VF and CDT as well as the 

STADP (score total), short-term memory (stage A) 

STADP, episodic memory (stage C) STADP and the 

“proverb recognition” of STADP were significantly 

different between patients and controls. Conversely, 

schooling years and executive functions / language 

(stage B) of STADP did not differ, although there was a 

trend for significance in stage B of the STADP. 

Spearman’s correlation coefficient showed correlation 

of schooling years with the habit of writing (rho=0.50) 

whereas the correlation with habit of reading was lower 

(rho=0.15). 

There were inverse correlations between age with the 

STADP – total score, stages A and C, as well as with the 

 
 

 
Table 1a. Demographic data and scores on tests among patients with Alzheimer’s disease and control individuals. 

Variables Group N Means SD P 

Age Control 

AD 
46 

14 
67.63 

76.93 
5.81 

5.92 
<0.001 

Schooling years Control 

AD 
46 

14 
9.48 

9.57 
4.13 

5.00 
0.979 

MMSE Control 

AD 
46 

14 
27.46 

21.86 
1.50 

2.88 
<0.001 

MMSE (recalled words) Control 

AD 
46 

14 
1.57 

0.21 
1.07 

0.80 
<0.001 

Spontaneous CDT Control 

AD 
46 

14 
12.26 

8.93 
2.60 

4.45 
0.016 

Semantic Verbal Fluency test (VF) Control 

AD 
46 

14 
16.20 

10.71 
4.32 

2.92 
<0.001 

STADP (score total) Control 

AD 
46 

14 
10.91 

5.46 
2.97 

2.48 
<0.001 

Short-term memory (stage A) STADP Control 

AD 
46 

14 
5.19 

3.67 
0.85 

1.08 
<0.001 

Executive functions / language (stage B) STADP Control 

AD 
46 

14 
1.78 

1.14 
1.15 

1.17 
0.073 

Episodic memory (stage C) STADP Control 

AD 
46 

14 
3.93 

0.64 
2.06 

1.34 
<0.001 

Proverb Recognition (STADP) Control 

AD 
46 

14 
2.96 

1.64 
0.21 

1.34 
<0.001 

STADP, Screening Test for Alzheimer’s Disease using Proverbs; MMSE, Mini-Mental State Examination; CDT, Clock Drawing Test. 
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Table 2a. Correlation between variables and stage of Screening Test for Alzheimer’s Disease using Proverbs. 

 
 

 
 

Age 

 
Sch. 

years 

STADP 

score 

total 

STADP 

stage A 
STADP 

stage 

B 

STADP 

Stage C 

 

 
 

MMSE 

MMSE 

recorded 

words 

 

 
 

CDT 

 

 
 

VF 

STADP 

proverb 

recogn. 

Age 1 –0.08 –0.49** –0.37** –0.09 –0.54** –0.57** –0.45** –0.39** –0.41** –0.48** 

Sch. Years  1 0.21 0.08 0.46** 0.07 0.06 0.29* 0.21 0.26* 0.03 

Total STADP l   1 0.82** 0.59** 0.88** 0.64** 0.51** 0.50** 0.56** 0.38** 

STADP stage A    1 0.48** 0.56** 0.52** 0.38** 0.51** 0.45** 0.40** 

STADP stage B     1 0.21 0.28* 0.22 0.29* 0.47** 0.02 

STADP stage C      1 0.62** 0.51** 0.40** 0.44** 0.40** 

MMSE       1 0.62** 0.54** 0.57** 0.62** 

MMSE recalled words        1 0.17 0.44** 0.43** 

CDT         1 0.38** 0.41** 

VF          1 0.19 

STADP proverb recog.           1 

CDT, Clock Drawing Spontaneous Test; MMSE, Mini-Mental State Examination; recog.: recognition; sch. Years: schooling years; STADP Screening Test for Alzheimer’s Disease 

using Proverbs; STADP (stage A), Short-term memory; STADP (stage B), Executive functions / language; STADP (stage C), Episodic memory; VF, Test semantic Verbal Fluency. 

*Correlation significantly at level 0.05 (bilateral); **Correlation significantly at level 0.01 (bilateral). 
 

 
 

“recognition of proverbs” and with the MMSE, semantic 

VF and CDT. With regard to the B stage (executive func- 

tions and language) there was no correlation with age, the 

opposite occurring with schooling years, for which stage B 

showed significant correlation (Table 2) (r=0.46). 

The total score on the STADP, its three stages and the 

recognition of proverbs were correlated with the MMSE, 

semantic VF and CDT. 

The highest correlation with the MMSE was seen with 

the total score of the STADP(r=0.64), followed by stage 

“C” – episodic memory (r=0.62) and by stage A – short- 

term memory (r=0.52); With the evocation of the words 

of MMSE, the strongest correlations were with the stage C 

(r=0.51) and total score (r=0.51) of the STADP. The stage 

B – executive functions and language – correlated better 

with semantic FV (r=0.47). The CDT had better correla- 

tion with stage A followed by stages C and B. 

The highest correlation among these tests was between 

STADP total score and stage C (r=0.88), stage A (r=0.82) 

and stage B (r=0.59). 

 
Discussion 

The performance of the patients with AD was lower than 

that of the control individuals on the MMSE, CDT and se- 

mantic VF as well as on the STADP. Only stage B (executive 

functions and language of the STADP, which assesses execu- 

tive functions and language by means of the interpretation 

of proverbs) was unable to differentiate the groups. There 

is consensus that memory and executive function tests 

are the most appropriate tests for the diagnosis of AD.6,20
 

There is the possibility that the sample size of AD patients 

may have contributed toward minimizing the difference 

found. In addition, previous knowledge of the proverbs 

may have positively influenced the accuracy of their inter- 

pretation by the participants, including subjects with AD. 

Concerning the STADP and usual screening tests, the 

best correlation was found with the MMSE21 (screening test 

of overall mental status). However, stage B of the STADP 

showed the best correlation with VF (a test suggested for 

executive functions and language)11 corroborating the 

findings in the literature. Semantic VF also showed good 

correlation with the whole of STADP. The CDT, used to 

evaluate executive function, showed a significant although 

not strong correlation with stage B of the STADP (r=0.29). 

These findings indicate that the STADP may have good 

internal consistency and is a test able to evaluate several 

cognitive domains. 

The total score of STADP and stages A (short memory), 

C (episodic memory) and the recognition of the proverbs 

were inversely correlated with age. The mean age was 

higher in the group with AD than in the control individu- 

als which may have contributed to our findings. However, 

stage B of the STADP, which assesses executive functions 

and language by means of the interpretation of proverbs, 

was not correlated with age. 

The means of years of schooling were similar between 

the groups, greater than nine years, further increasing the 

reliability of our findings. Banhato and Nascimento20 previ- 

ously demonstrated the existence of a link between formal 

education, understanding, and intellectual performance, 
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besides identifying a trend of effect of schooling on 

tasks of abstract reasoning. 

According to Ortiz and Bertolucci,22 in the initial 

stage of AD, language processing probably suffers 

interference from the decline in memory making it 

difficult to understand sentences, in agreement with 

findings of Mansur et al.2 that pointed to 

controversial issues regarding the possible factors 

contributing to this difficulty. The reduced storage 

capacity of short-term memory may be involved2. In 

our study, a significant correlation (r=0.48) was 

found between stage B (interpretation of the 

proverbs) and stage A (short-term memory). Other 

cognitive deficits may contribute to the language 

processing in early AD, such as problems in the 

central executive working memory as well as 

multifactorial disorders (semantic aspects and effect 

processing). The literature affirms that there are cor 

relations between memory, executive functions21 and 

language, which are the cognitive functions impaired 

in early AD.2,6,19,23 Moreover, the variable “proverb 

recognition” of the STADP showed a significant 

correlation (r=0.40) with stage A (short-term 

memory), indicating memory codification difficulties 

in the AD patients, a hypothesis in agreement with 

Hamdan and Bueno6 who evidenced impairment of 

storage in short-term memory in AD. 

Regarding total score of STADP, the observed 

correlations with short-term and episodic 

memories, with executive functions and language, 

and the “recognition of proverbs” were also 

significant, suggesting that STADP can adequately 

evaluate cognitive deficits proposed. As Charchat et 

al.1 reported, the main neuropsychological char- 

acteristics of the early stages of AD are the 

impairment in episodic memory observed across all 

tests, more markedly in the tests of verbal memory, 

indicating a bilateral involvement of the temporal 

lobes, with a predominance of the dominant 

hemisphere (left), and the impairment of short- term 

memory which has been correlated with dysfunction 

in the frontal lobe. 

The main limitation of this ongoing study is the 

small sample of AD patients. Notwithstanding, it 

was possible to verify that the STADP may prove a 

useful test for the diagnosis and evaluation of 

cognitive abilities in AD. Further studies comparing 

the STADP with other standardized tests, together 

with a better understanding of the cognitive deficits 

of early AD may contribute to screening of the dis- 

ease, attributing to this instrument the proper 

contextualization proposed by Alchieri.24
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4.2 Artigo 2: Validade e confiabilidade do Teste de Rastreio da Doença de Alzheimer 

com Provérbios (TRDAP) para idosos  
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ABSTRACT 

The prevalence Alzheimer's disease with age compromises memory, language, executive functions, 
constructive praxis and abstraction, requiring early evaluation with standardized tests.  
OBJECTIVE: To validate the Screening Test for Alzheimer's Disease with Proverbs (STADP), 
elaborated using pieces from the proverb memory game.  
METHOD: The test contains three stages (A: short-term memory, B: executive functions and 
language and C: episodic memory). The sample consisted of 91 elderly individuals with minimum age 

of 60 years and one year of schooling, CDR of one or zero, cared for at specialized services of UFPE, 
HGA and private institutions. Sociodemographic data, habits and health perception were assessed. 
Among the tests used were MMSE (convergent validity) and GDS (discriminating).  

RESULTS: A good correlation with standardized test was found, acceptable internal consistency 
(0.71), cutoff point for schooling of 6.49 (low) (80% and 77.8%) and 8.66 (high) (84.6% and 
86.1%); Kappa coefficient of 1 (p=0.000) inter-rater consistency.  
CONCLUSION: STADP is a valid test for screening Alzheimer's disease. 

Key words: Alzheimer's disease, proverbs, language, test validity. 

 

RESUMO 

A prevalência da doença de Alzheimer com o envelhecimento, que compromete memória, linguagem, 
funções executivas, praxia construtiva e abstração, necessita avaliação precoce com testes 
padronizados.  
OBJETIVO: Validação do Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer com Provérbios (TRDAP), 

elaborado com pedras do jogo de memória de provérbios. MÉTODO: O teste contém três etapas (A: 

memória curto-prazo, B: funções executivas e linguagem e C: memória episódica). A amostra tinha 
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91 idosos com mínimos de 60 anos e de um ano de escolaridade, CDR (um ou zero), de serviços 

especializados da UFPE, HGA e particular. Avaliaram-se dados sociodemográficos, hábitos e percepção 
de saúde. Dentre os testes utilizados - MEEM (validade convergente), EDG (discriminante).  
RESULTADOS: Apontaram para boa correlação com testes padronizados, consistência interna 

aceitável (0,71); ponto de corte por escolaridade foi 6,49 (80% e 77,8%) - baixa, e alta 8,66 (84,6% 
e 86,1%); coeficiente Kappa igual a 1 (p=0,000) inter-avaliadores.  
CONCLUSÃO: O TRDAP mostra-se válido para rastrear doença de Alzheimer. 

Palavras-chave: doença de Alzheimer, provérbios, memória, linguagem, validade de testes. 

 

   

With aging, the presence of chronic incapacitating diseases, such as Alzheimer's disease (AD), 
compromises the independence and autonomy of individuals1-5. Studies on the initial phase of the 

disease point to deficits in episodic declarative memory and in executive functions, with an impact on 

daily activities6-8, causing family distress and increasing the likelihood of institutionalization9,10, 
reinforced by language, comprehension and interpretation difficulties11,12. Early diagnosis is a clinical 
priority aimed at preventive multidisciplinary interventions with appropriate measuring instruments for 
the sociocultural context. There are several instruments, but few have been psychometrically defined, 
standardized and validated for our environment13, and mainly in relation to accuracy and assessment 
time3, avoiding errors caused by tiredness and lack of motivation/attention14. 

The use of proverbs to evaluate concrete and abstract thinking about diseases dates from the 
1950s15, and in AD showed compromise in aspects related to their abstract interpretation3,16. Lezak17 
suggested the use of proverbs associated to the Mini-Mental State Examination (MMSE)18 to improve 

accuracy. The interest in proverbs emerged from clinical observation and interpersonal contact, in the 
motivation of the elderly to evoke them and transmit them to younger individuals. 

This study sought to elaborate an instrument, entitled Screening Test for Alzheimer's Disease with 

Proverbs (STADP)19,20, with the ludic and cultural characteristics of the respondents. The STADP 
consists of six pairs of wooden pieces from the Proverb Memory Game, with legible writing, and six 
proverbs divided into two parts, at the start and at the end. There are three stages (A,B,C). Stage "A" 
consists of matching and memorizing the first three proverbs, reading them out loud and then placing 
the wooden pieces face down; "B" involves matching the other three and the consequent 
interpretation, read by the examiner, who records the respondent's comments; and "C" the recall of 

the first three. Total score is 15 points, subdivided into three: (A) 6 points for short-term memory 
with three consecutive attempts and the possibility of learning; (B) 3 points for executive functions - 
abstraction/language-syntax; and (C) 6 points for verbal episodic memory. The final result is the sum 
of the three scores. The respondent is then asked to recognize the proverbs (stage A) among other 
non-used ones. A preliminary version20,21 showed a significant relationship between scores using 
standardized instruments and more current instruments suitable for the Brazilian reality. 

The latter were the basis of the present investigation, aimed at validating the convergent and 
discriminating construct and determining the reliability of STADP in a sample of elderly individuals. 

 METHOD 

A total of 92 elderly persons, aged 60 years or older with minimum schooling of one year, took part in 
the study. Of these, 28 had AD and 63 were controls, assessed by geriatrists and neurologists at 
specialized centers, the UNATi program at UFPE, the Elderly Care Program of the HGA and at private 
clinics. The inclusion criteria were CDR of zero or one, meeting the criteria of the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV), minimum schooling of one year, not exhibiting visual 
and auditory deficits or pathologies that compromise the performance of data collection procedures 
and understanding of the instructions. The exclusion criteria adopted were: moderate depression 
(Geriatric Depression Scale >10), and the non-acceptance of continuity by the elderly subjects. Data 
collection took place between July 2007 and December 2008 in a quiet and comfortable setting. 
Trained academics applied the protocols, obtaining the scores and data from the sociodemographic 
interview, health perception, healthy habits, the Screening Test for Alzheimer's Disease with Proverbs 

(STADP); the Mini-Mental State Examination (MMSE) - overall assessment of cognition; the Rey Semi-
complex Figure - Neuropsi (RN) - visual memory and constructive skills; Word list (WL) - short-term, 

episodic and recognition memories; Spontaneous Clock Drawing Test (CDT) - executive functions; 
Digit Span (DS) - short-term memory and executive functions; Geriatric Depression Scale (GDS) - 
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suspected depression; Katz Index (ADL) - degree of functional dependence and Semantic Verbal 

Fluency (SVF) - language and executive functions. However, the MMSE was used to investigate the 
validity of the convergent construct with a cutoff point for schooling18,22, (18 for 1-7 years and 26 for 
>8 years) and the discriminating construct was the GDS 23 (reduced version - 15 points), both cited in 

the literature as being reliable24,25. The retest occurred three months later, as well as orientation from 
a specialist and as retribution to the participants, they were offered a memory workshop. The study 
was approved by the Research Ethics Committee of UFPE on May 22, 2007 (protocol number 072/07). 

The instruments used from the SPSS 15.0 statistical package were: Pearson's correlation test for 
statistical significance; the Student's t-test - equality of means; Cronbach's Alpha - analysis of the 
internal consistency of the STADP; the chi-squared test - association between diagnosis of AD and 
screening using STADP and MMSE, taking schooling into account. Furthermore, the ROC curve was 
used to attribute the cutoff point with the best sensitivity and specificity and the Kappa test for inter-
examiner analysis. 

  

RESULTS 

A total of 91 seniors were assessed, after one was excluded for scoring higher than 10 points on the 
GDS. The sample profile was analyzed with respect to sociodemographic data, health perception and 
healthy habits, and it was found that 71% were women; age varied between 60 and 90 years (39.6% 
between 60-69 and 60.4% >70); schooling: 31.9% (1-4 years), 27.5% (5-7 years), 20.9% (8-11 

years) and 19.8% (>12 years). Around 50% of the participants were married or living with a 
common-law spouse and had income of more than three minimum monthly family wages (1 minimum 
monthly income ≈ US$ 230.00). In regard to health, only 39.6% of the elderly reported having good 
health, which coincided with the percentage who took part in social activities. The comorbidities found 
were classified into: no disease (5%), one disease (29.6%), two (28.5%), three or more (31.8%) and 
no response (6.1%), showing greater percentage for one or more diseases, in agreement with the 
literature26,27. Physical activity was reported by 60.4%, reading by 56% and writing by 34.1% of the 

respondents, showing that many remained active despite the difficulties observed. Memory problems 
were cited by 80.2%, but only 26.4% needed help in daily activities, coinciding with the elderly with 
AD. 

The elderly expressed concern about developing dementia and these individuals were referred to 
memory workshops, courses at the UNATi and annual health examinations. The total scores on 
STADP, MMSE and GDS were analyzed in terms of sex, age and schooling (Table 1). The MMSE was 
used to evaluate convergent validity and GDS for discriminating validity. 

Mean performance and the standard deviation of points on the STADP was 8.59±4.14, on MMSE 
24.74±3.99 and on GDS 3.40±2.60. There was no significant difference with respect to sex in the 
STADP, MMSE and GDS results. The results point to the impact of schooling on STADP (p=0.002), on 
MMSE (p=0.007) and on GDS (p=0.006). Age obtained an equal p=0.000 in both STADP and MMSE, 

showing a discrepancy in the 60-64 age range compared to 85 years and older, corroborating other 
studies12,17,29, whereas in GDS there was no significance (p=0.770). However, the 75-90 year range 
showed lower values on STADP and MMSE compared to the 80-84 year range, as did the schooling 
range of 8-11 years compared to the 5-7 year range, where the largest number of individuals with AD 
is concentrated. 

The results of the STADP stages were also analyzed by age and schooling (Table 2), where the effect 
of age, comparing the extremes, showed poorer performance in the older seniors, but the interference 
of the presence of AD was greater in all the stages, regardless of age, corroborating Carchat6. When 
episodic and short-term memory were analyzed, statistical significance was found for age, a finding 

not observed in executive and language functions (p=0.111). However, in terms of schooling, these 
last two underwent the most interference (p=0.000), in contrast to the findings of Campanha et al.16, 
who found no relationship between schooling and metalinguistic tasks, in interpreting popular 
proverbs. Short-term memory on STADP was related to schooling (p=0.005), a result not found with 
episodic memory, which only exhibited a tendency (p=0.079). The 8-11 year schooling range obtained 
lower memory scores (Stages A and C), possibly because it contains more elderly with AD, whose 
memories are significantly more affected by AD, confirming data in the international literature. 

The convergent validity of STADP was obtained with MMSE, the instrument used in studies screening 

overall cognition that considers seven categories to assess the following specific cognitive functions: 

orientation for time (5 points), orientation for place (5 points), registration of 3 words (3 points), 

http://www.scielo.br/img/revistas/anp/v67n3b/11t01.gif
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attention/calculation (5 points), recall of 3 words (3 points), language (8 points) and visual 

constructive capacity (1 point)22. The three stages (A, B, C) of STADP were compared with the MMSE 
categories, except for space-temporal orientation, an aspect not evaluated by STADP. In stage A, 
short-term memory was compared with the registration of 3 words on MMSE; in stage B, the 

executive and language functions with attention/calculation, visual constructive capacity and language 
on MMSE; in stage C, episodic memory with the recall of three words on MMSE. The results point to 
the convergent validity of STADP with MMSE (Table 3), and significant correlation in executive 
functions and language (r=0.41; p=0.000) and episodic memory (r=0.61; p=0.000), showing that 
they exhibit aspects of a same construct. Short-term memory on STADP showed no relationship 
(r=0.13; p=0.904) with short-term memory on MMSE. It was observed that the tasks used in the two 
instruments are distinct in short-term memory. STADP showed greater complexity than MMSE, 

denominated "registration" task on the latter instrument22, possibly being the cause of the non-
correlation. 

The findings corroborate those observed in a meta-analysis study29, using 47 articles with more than 
nine thousand controls and over one thousand patients with pre-clinical AD, analyzing the size of the 
effect on cognitive skills after three years. It was observed that episodic memory and executive 

functions were the most affected, in addition to those not contained on STADP. This same study 
reports that the recall of words on MMSE was also affected, a finding confirmed in our study. The 
correlation between STADP and GDS for discriminating validity was inverse (r= -0.28; p=0.007), with 

the following stages: short-term memory was (r= -0.25; p=0.19), executive function and language on 
STADP (r= -0.33; p=0.001), and episodic memory (r= -0.19; p=0.077), characterizing discriminating 
validity, a similar aspect to that found by Banhato and Nascimento14. A weak correlation (r= -0.17; 
p=0.005) on the Center for Epidemiologic Studies - Depression Scale (CES-D) with the Symbols 
Search subtest (executive function test). However, executive function and language on STADP showed 
a significant correlation (r=0.33; p=0.001), a finding that demonstrates the possible interference of 
mood on executive functions and language in this test. 

Content validity was initially achieved with the participation of specialists in task elaboration, using 
pieces from the Proverb Memory Game specifically designed for the elderly19,20. An earlier study 

showed a correlation between STADP with the total scores of the three standardized tests applied to 
sixty seniors - fourteen with initial AD and forty-six without AD - with MMSE (r=0.64; p<0.001), 

semantic verbal fluency (r=0.56; p<0.001) and clock drawing test (r=0.50; p<0.016)21. In the 
present study these tests show significant correlations as do the others, and with GDS (inverse 
correlation). There was a stronger correlation with the CERAD word list (r=0.61; p=0.000), data that 
agree with those observed by Bertolucci et al.28, who found sensitivity and specificity in the verbal 
memory tests. The functions evaluated in stage B (executive functions and language) on STADP were 

significantly related to the standardized tests as follows: semantic verbal fluency (r=0.51; p=0.000), 
a test with good sensitivity (75%) and specificity (75%)28 and with DS, which obtained r=0.42 
(p=0.000), confirming the literature7. 

Acceptable internal consistency was found with respect to STADP, using Cronbach's Alpha coefficient 
(0.71). The correlations between the items of the three stages of the instrument under study were: 
short-term memory with executive functions and language was (r=0.61); short-term memory with 
episodic memory (r=0.62); executive functions and language with episodic memory (r=0.32). The 
correlations between these stages and the total score on STADP were stronger: r=0.88 (p=0.000) 
with short-term memory, r=0.67 (p=0.000) with executive functions and language, and r=0.88 

(p=0.000) with episodic memory. The reaction time on STADP showed a significant correlation 

(r=0.28; p=0.006) with Neuropsi Figure reaction time and an inverse correlation with proverb 
recognition (r= -0.26; p=0.01). The STADP memories also interfered in reaction time: episodic 
memory (r= -0.36; p=0.000), short-term memory (r= -0.34; p=0.01) as well as in proverb 
recognition, requested after a mean of forty minutes: episodic memory (r=0.37; p=0.000) and short-
term memory (r=0.28; p=0.007), pointing to better performance from those who better codified the 
information 30. The same occurred with the total score on STADP (r=0.32; p=0.002). Executive 

functions and language did not interfere in proverb recognition (r=0.15; p=0.17), but did interfere in 
reaction time (r= -0.30; p=0.005). There was also a good correlation between proverb recognition 
and the word list (r=0.58; p=0.000). 

There was a significant association between STADP screening and that of MMSE (p=0.07) as well as 
between STADP and medical diagnosis (p=0.000) (Table 4). 

With respect to schooling, considering medical diagnosis, the cutoff point for 1-7 years of schooling 
was 6.49, with sensibility of 80% and specificity of 77.8%. Therefore, scores below 6.5 may predict 

the need for more thorough neuropsychological evaluation, shown on the ROC curve (Fig 1). In the 
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>8 years of schooling range the cutoff point found was 8.66, sensitivity (84.6%) and specificity 
(86.1%), indicating a level below 8.67 on the STADP (Fig 2). 

 

  

 

  

  

  

Participation in the retest, after three months, showed sample mortality of 8% and the reasons for 
non-participation were: death, clinical comorbidity and loss of interest; however, it is believed that the 
offer of a memory workshop increased adherence. The consistency of inter-examiner assessment was 
equal to 1 (p=0.000). 

 DISCUSSION 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2009000500011&lng=pt&nrm=iso#f2
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The results strongly suggest that the Screening Test for Alzheimer's Disease with Proverbs (STADP) 

shows the psychometric properties of an instrument capable of identifying the initial alterations of AD, 
and may contribute, along with other instruments standardized in specialized centers. 

The importance of short-term memory (stage A) on the STADP was marked, showing that learning is 
compromised in early AD, corroborating Campanha et al.16, who found significantly worse results in 
elderly with AD in the recognition, interpretation and abstraction of popular proverbs, in addition to 

being a widely recommended instrument in the international literature about AD screening. The 
importance of episodic memory (stage C) was confirmed in AD screening, agreeing with Charchat6 as 
to the importance of deficits in episodic memory for the transition from normality to the initial stages 
of AD. The internal consistency of the subtests show that they are adequate, ensuring the reliability of 
STADP without the need for new studies. There was no divergence between the examiners, further 
characterizing the reliability of the instrument. Attention was paid to the schooling variable and to the 
use of the corresponding cutoff points, showing greater sensitivity and specificity at higher schooling 

levels. It is hypothesized that the schooling levels found interfere in the abstract interpretation of 
proverbs (stage B of STADP), although the difference is minimal in terms of sensitivity and specificity. 

In regard to the importance of mood in the performance of the elderly on STADP, executive functions 
and language showed a correlation (r= -0.33; p=0.001), also observed by Argimon et al.4, and 
confirmed by Siviero17 as to the increase in number of errors in speech, in the interpretation of 
proverbs. 

The greatest difficulty of the present study was in finding elderly individuals with CDR=1, a fact that 
restricted the sample. We observed a lack of health education in making the population aware of the 
importance of seeking treatment in the early phase of AD and of professionals for screening at the 
specialized state institutions and even at private facilities. This finding justifies continued research in 
dementia screening and increased treatment by multidisciplinary teams. 
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5 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 
 

 

O interesse pelo tema originou-se da escassez de instrumentos 

pertinentes, validados e disponíveis para o Brasil e o aumento exponencial, da 

DA, em relação à idade, passando de 5% entre aqueles com mais de 60 anos 

para 20% naqueles com idade superior a 80 anos, segundo Jorm e col.(48)  

O anteprojeto de pesquisa foi uma continuação do Estudo, iniciado no 

Mestrado de Neuropsiquiatria (UFPE), com o Jogo de Memória de Provérbios, 

recurso apresentado no Congresso Brasileiro de Alzheimer, Congresso 

Brasileiro de Terapia Ocupacional e no I Simpósio Internacional de 

Neurociência, de Natal em 2004 (resumo 1 - apêndice 1), despertando o 

interesse de aquisição pelos profissionais, familiares e cuidadores de idosos, 

com DA.  

Foi elaborado um Instrumento de avaliação de memória imediata e 

semântica, composto de dez provérbios, aplicado em 49 idosos de um 

ambulatório de hipertensão e diabetes (resumo 2 - apêndice 1). Os dados 

preliminares mostraram correlação com o MEEM (r=0,55; p<0,001) e com a 

escolaridade (r= 0,33; p=0,020).  

Para o segundo Estudo, ajustou-se o método para rastreio de DA, com a 

colaboração de especialistas, revisão da literatura e participação em eventos 

científicos (apêndice 2), objetivando a elaboração dos construtos, do Teste de 

Rastreio de Doença da Alzheimer com Provérbios (TRDAP). A literatura (artigo 

1) aponta para déficits de memória episódica verbal, de memória de curto 

prazo ou operacional, das funções executivas e linguagem, já, no início da 

doença, o que embasou a descrição do construto, cumprindo, assim, o passo 

teórico inicial para construção de um instrumento psicológico(13). 
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Subsequentemente, foram organizadas, as tarefas, de forma mensurável, e 

compreensíveis ao examinando, representando, dessa forma, os aspectos da 

validade de conteúdo.  

Dando seguimento, foi realizado um Estudo piloto, com o TRDAP, 

objetivando-se a verificação das qualidades psicométricas do Instrumento, 

mediante a análise estatística, da validade de construto e de critério, quanto 

aos escores das Etapas (A,B,C), que foram ajustados para maior pontuação da 

memória episódica (C) e menor pontuação, em funções executivas e linguagem 

(B), caracterizando a relação do TRDAP com o MEEM. Os resultados foram 

apresentados ao PPGCSA, na passagem de aluna regular, qualificação do 

doutoramento.   

Em mais um Estudo piloto (resumo 3 - apêndice 1) houve treinamento de 

auxiliares, três concluintes e duas profissionais do Curso de Terapia 

Ocupacional, para coleta de dados. Os resultados preliminares, quanto à 

validade do TRDAP, foram apresentados, no VI Encontro de Pesquisadores em 

DA, quando se evidenciou forte correlação do TRDAP com o MEEM (r=0,88), 

assim como com outros testes padronizados (TDR e FV semântica). Os 

achados impulsionaram a continuidade dos Estudos, o que levou à ampliação 

do número de participantes, na coleta de dados, e acarretou o primeiro artigo 

(artigo 1), demonstrando as relações entre os instrumentos estudados.  

Os Artigos que constam da presente Tese demonstram etapas da 

validade e do comportamento das variáveis no TRDAP. A versão do artigo dois 

foi publicada, equivocadamente, com análise dos dados, sem a divisão dos 

grupos (com  e sem DA) e ferramentas estatísticas que foram substituídas, 

sendo apresentada uma versão corrigida com anuência do periódico (ver 
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correspondência eletrônica – apêndice 5). Na versão corrigida, analisou-se a 

curva de distribuição que se mostrou próxima da normalidade (Gráfico 1 – 

material complementar). Foi apresentada a análise dos grupos, com e sem DA, 

separadamente (escores totais e subtestes dos TRDAP e MEEM) e observada 

à relação dos escores do TRDAP, com a tarefa, de “reconhecimento de 

provérbios” e com o “tempo de reação”.  

Analisando-se o desempenho médio e desvio padrão dos idosos, no 

TRDAP, encontraram-se escores mais elevados nos idosos, sem DA: 10,23 

(3,31) contra 4,89 (3,37) dos idosos, com DA, mostrando, assim, a interferência 

no Teste.  

Observando-se o comportamento das variáveis, gênero, idade e 

escolaridade, no TRDAP, foi possível identificar que gênero não interfere no 

escore total, nem nos subtestes (Etapas A, B e C), discordando de Banhato e 

Nascimento(26),  que encontraram melhor desempenho de homens saudáveis, 

em tarefas de memória e raciocínio abstrato. Na amostra como um todo, 60 

idosos, (artigo 1), verificou-se que a idade interferiu no escore total do TRDAP 

(r=-0,49) e foi ainda mais expressiva em ME (r=-0,54), Etapa C, não ocorrendo, 

no entanto, em funções executivas e de linguagem, avaliadas na Etapa B. Com 

aumento da amostra, para 91 idosos, verificou-se a permanência da correlação 

inversa da idade (faixas de 60-69 ou >70 anos) com o escore total do TRDAP 

(rho=-0,47), com Etapa “C” (rho=-0,52) e, também, com Etapa “A” (rho=-0,39), 

todos significativos (p<0,001). Havendo concordância com a literatura, sobre 

pior desempenho em testes cognitivos, acima de 70 anos(26,38), e confirmou-se 

a  não significância, com Etapa B (p=0,69) - ver quadro 3  em material 

complementar -.  Constatou-se a ausência de idosos, com DA, abaixo de 65 
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anos, 22% da amostra (tabelas 1b e 2b – artigo 2 corrigido – apêndice 5), não 

permitindo, assim, a comparação de desempenho, nessa faixa etária. Além 

disso, o desempenho médio de idosos, sem DA, no escore total e nas Etapas 

do TRDAP, não diferiu, significativamente, de acordo com a idade, enquanto no 

grupo, com DA, à idade favoreceu, apenas, a Etapa B, com melhor abstração 

dos provérbios (p=0,027). Possivelmente, a idade mais alta do grupo, com DA, 

foi responsável pela interferência nos resultados de correlação, que foi inversa. 

Já para a abstração encontrou-se maior homogeneidade ao perfil cognitivo do 

grupo, com DA, justificada por características específicas da doença, em 

idosos abaixo de 65 anos, quanto ao maior comprometimento da linguagem(38).  

Levanta-se a hipótese de que o maior conhecimento dos provérbios pudesse 

facilitar a compreensão e o processo de abstração, enquanto fenômeno de 

aprendizagem (28), justificando o melhor desempenho entre eles, o que 

concordou com os achados do primeiro artigo, que não apresentou diferença 

significativa entre os grupos (DA e não DA). Pode-se explicar o fato, visto que a 

tarefa é contextualizada e bem pertinente à história de vida do idoso, conforme 

os resultados evidenciados, quanto à melhor pontuação da Etapa “B” em 

idosos acima de 80 anos, comparada à faixa de 75-79 anos. Necessita-se 

aprofundar a etapa B do TRDAP, quanto à idade, pois essa não diferenciou o 

desempenho do idoso, sem DA (p=0,621), resultado semelhante ao encontrado 

no artigo 1. Esse fato discorda dos achados de Siviero11, em teste de 

provérbios – abstração -, com pior desempenho de idosos saudáveis, com a 

idade, mas a referida autora, também, relatou o estudo de Peen e col. 1988, 

que compararam o teste de provérbios com o WAIS-R, encontrando resultados 

semelhantes aos nossos, na idade e, também, na escolaridade.  
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Quanto à escolaridade, no artigo 1, houve interferência na etapa B do 

TRDAP (r=0,46). E com o aumento da amostra, utilizando (1-7 ou >8 anos de 

escolaridade) verificou-se maior abrangência: no escore total (rho=0,37), na 

Etapa A (rho=0,32), na Etapa B (rho=0,48) e na Etapa C (rho=0,21), que 

mostrou correlação mais baixa, mas todos com p<0,042 (ver quadro 3 - 

material complementar). Para diferenciar o desempenho dos idosos, sem DA, 

no TRDAP, a escolaridade foi significativa nas etapas “A” (MCP), com p=0,006 

e “B” (FE e L), p<0,001, não ocorrendo com “C” (ME), ver tabela 2b (artigo 2 – 

apêndice 5). Os referidos achados, também, corroboram a literatura, quanto ao 

papel protetor da escolaridade (26). Enquanto nos idosos, com DA, a 

escolaridade não interferiu no desempenho do TRDAP, corroborando Charchat 

e col.(49) quanto à possibilidade de a doença sobrepujar a escolaridade. 

Foram descobertas na análise dos demais testes padronizados do 

protocolo de pesquisa, com relação ao TRDAP, correlações significativas, com 

todos os testes, exceto com a EDG, verificada como inversa e baixa (artigo 2 – 

apêndice 5). O valor médio obtido para pacientes com DA, não foi, 

significativamente, diferente em relação aos controles (p=0,98), ver quadro 2 - 

material complementar, enquanto o MEEM apresentou magnitude mais visível, 

conferindo o “status” de validade convergente e confirmando-se a ideia de 

validade discriminante do TRDAP com a EDG. Tais resultados asseguram os 

aspectos da validade de construto do TRDAP. E a escolaridade mostrou 

correlação com melhor desempenho na EDG, sendo questionada a 

possibilidade de um maior nível de escolaridade proporcionar maior busca de 

tratamento. Pode-se confirmar essa hipótese, com novos Estudos.  
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Os achados atuais corroboram a literatura, no tocante ao fato de que a 

escolaridade pode preservar a cognição, conforme se verificou no melhor 

desempenho dos idosos, sem DA, em testes padronizados(5,8,9,11,26,28,29,30,46) e o 

seu papel, no desenvolvimento cognitivo, observado por Lomônaco e col.(29), 

com o Teste Brasileiro de Provérbios (TBP). Os autores concluíram que foi a 

variável que mais influenciou no nível de abstração, para faixa 18 a 67 anos de 

idade, apesar de terem encontrado baixa correlação entre elas. Questionaram, 

ainda, o baixo contraste de escolaridade dos grupos: 3a e 4a séries em relação 

à 5a e 8a, de escolas de alfabetização para adultos, na cidade de Maringá (PR), 

além, da familiaridade dos participantes com o uso dos provérbios.   

No estudo com o TBP, supracitado, detectou-se menor escolaridade, 

nessa faixa etária, sendo questionada como maior responsável pelo pior 

desempenho na abstração. Daí a necessidade de aprofundamento dos estudos 

relacionados às duas varáveis (idade e escolaridade), assim como a análise 

das tarefas utilizadas, observando-se diferença entre as tarefas de abstração 

no TBP e TRDAP, que pontuou respostas irrelevantes e, que não são 

consideradas no TRDAP, restringindo-se, apenas, a presença ou ausência da 

abstração do provérbio.  

Ainda, sobre idosos com escolaridade mais elevada, Wajman(8) 

apresentou vários estudos, sobre o desempenho superior aos jovens pouco 

escolarizados, além de encontrar que a baixa escolaridade seria fator de risco, 

para DA. Tal aspecto possibilita destacar a importância do efeito da 

escolaridade, no desempenho cognitivo. 

A consistência interna verificada no TRDAP é aceitável (0,71), mostrando 

relações com as etapas de memória A e C (rho>0,80) e com as funções 
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executivas e de linguagem (B), rho=0,67. Além da tarefa de “reconhecimento 

dos provérbios”, que se correlacionou com escore total, Etapa A e com 

magnitude mais visível, com a Etapa C (rho=0,38; p<0,001), ver quadro 3 – 

material complementar. Constatou-se que o desempenho médio, nessa tarefa, 

distinguiu os dois grupos (Quadro 1 - material complementar), confirmando a 

melhor codificação, no tocante à informação, em idosos sem DA. Observou-se, 

também, relação do “reconhecimento dos provérbios” com o MEEM (r=0,62), 

artigo um, sugerindo-se o uso do referido teste junto ao TRDAP, para melhor 

acurácia diagnóstica, concordando com a sugestão de Fischer e col. (25)  

A validade de critério concorrente do TRDAP ocorreu, com a avaliação 

médica, mostrando simultaneidade entre os critérios, o que não aconteceu 

igualmente, com o MEEM. Portanto, o Instrumento possui confiabilidade para 

rastreio de DA, na população estudada. Entretanto, necessita-se investigar a 

validade preditiva, não trabalhada ainda, além da normatização e padronização 

do Instrumento, cumprindo, dessa forma, as últimas etapas da validação de um 

teste psicológico. 

 Foram estabelecidos os pontos de corte do TRDAP, em função do nível 

de escolaridade, como sugerido na literatura, para testes padronizados,(11,26,35,) 

o que trouxe precisão ao Instrumento. Para idosos, de 1-7 anos de 

escolaridade, encontraram-se 6,49 pontos, com sensibilidade de 80% e 

especificidade de 77,8% e para idosos com 8 anos ou mais, 8,66 pontos, com 

sensibilidade de 84,6% e especificidade de 86,1%.  

Com o TRDAP, foi possível distinguir, significativamente, os idosos com 

DA dos controles (Quadro 1 - material completar), tanto no escore total, como 
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nas Etapas A, B e C, além do “reconhecimento dos provérbios”, mostrando-se 

válido, como Instrumento de rastreio.  

A princípio, com os achados, foi descoberto o impacto maior da DA, 

especificamente, na memória de curto prazo e na memória episódica do 

TRDAP, mas, também, confirmou-se a influência nas funções executivas e de 

linguagem, corroborando a literatura (artigos 1 e 2 - corrigido), assim como, 

apresenta-se sugestão de novos estudos sobre linguagem e idade, na 

presença da DA, e especificamente com idosos, abaixo de 65 anos.  Um 

estudo, mais aprofundado, da etapa B (funções executivas e linguagem) do 

TRDAP está ocorrendo em paralelo, por Couto.  

Acredita-se que a tarefa de memória de curto prazo do TRDAP, que 

antecede à evocação (memória episódica), com a codificação dos três 

provérbios (três repetições), utilizando recurso visual – pedras do jogo -, possa 

potencializar a aprendizagem dos provérbios, ensejando-lhe a evocação. 

Provavelmente, justificando, a obtenção de melhores correlações dessas 

Etapas (A e C) com o escore total do TRDAP. Contudo, ulteriores estudos 

envolvendo um maior tamanho amostral, poderão ser mais esclarecedores. 

Quanto aos hábitos, descritos como saudáveis, identificou-se, no segundo 

artigo (apêndice 5) que a escrita mostrou correlação fraca, mas significativa 

com o TRDAP (rho=0,22; p=0,040) e com a escolaridade (faixa 1-7 e >8 anos), 

foi mais forte (rho=0,48; p<0,001), provavelmente, tendo em vista o caráter 

dessa variável. Verifica-se que a leitura mostrou, também, maior correlação 

com a escolaridade, no artigo 1, a qual foi confirmada, com a permanência 

(rho=0,24; p=0,025), no artigo 2 - corrigido.  
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Nessa perspectiva, espera-se que a continuação do processo de estudo 

de novos casos de DA, na amostra e a interferência das variáveis, como 

participação social, prática de atividade física, percepção de saúde e queixa de 

memória na precisão do Instrumento, sejam os futuros passos. 

Após a conclusão da validade do instrumento, julga-se ser possível 

apresentá-lo, em Centros de Referências em Alzheimer, do Estado de 

Pernambuco para contribuir, junto a outros testes de rastreio padronizados, 

para a melhor e mais rápida seleção do idoso ou do adulto, com DA.  

O TRDAP se mostra um Instrumento com características psicométricas, 

ao rastreio da fase leve da DA e poderá facilitar para a formação de grupos de 

idosos com sintomas iniciais, que serão beneficiados, tanto no que diz respeito 

à possibilidade de aprofundamento, com diagnóstico em equipes de saúde, 

como à reabilitação cognitiva. Para tanto, é necessário utilizar os pontos de 

corte do TRDAP, por escolaridade, e considerar a idade.  

O Teste poderá ser aplicado, por profissionais treinados na saúde coletiva 

ou na rede de média complexidade. Para tanto, objetiva-se um vídeo com 

instruções práticas, sobre a aplicação do TRDAP.  

A construção do Jogo de Memória de Provérbios e a consequente 

elaboração do TRDAP, com estímulo e orientação da equipe multidisciplinar, 

caracterizam a originalidade deste Estudo de pesquisa e contextualiza o 

Instrumento para uso, na cidade do Recife, além do Nordeste e do próprio 

Brasil.  

Alcançou-se o enriquecimento científico, cumpriu-se o prazo do 

cronograma de estudo e pretende-se atingir o seu objetivo final: a utilidade do 
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Instrumento - Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer (TRDAP) - na saúde 

dos idosos. 

 
 
 
 
Conclusão: 
 

 Foi elaborado o instrumento TRDAP, com pedras do Jogo de Memória e 

tarefas, utilizando seis provérbios, que avaliam MCP, FE e L, ME; 

 Os idosos, com DA, mostraram pior desempenho no TRDAP, assim 

como, em todos os testes padronizados; 

  A idade e escolaridade interferiram no TRDAP, o que não ocorreu com 

gênero. O desempenho médio, apenas, dos idosos, sem DA, diferiram 

quanto à escolaridade, enquanto a idade, apenas distinguiu idosos com 

DA, na abstração, que precisa de maior esclarecimento. E gênero 

permaneceu indiferenciado. 

 Os pontos de corte para idosos com 1-7 anos de escolaridade devem 

ser 6,49 (80%; 77,8%) e com 8 anos ou mais, 8,66 (84,6%; 86,1%);  

 A interferência dos hábitos saudáveis, no TRDAP, ocorreu com a escrita 

e dessa com a leitura. Ambas se relacionaram com escolaridade. Os 

demais hábitos precisam aprofundamento de novos estudos. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1: PROTOCOLO MÉDICO DE SELEÇÃO  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA 
Pesquisador ______________________________         Data__________________ 

NOME ____________________________________________________________ 

_________________________________________ DN ______________________ 

 

 

Idade 

___________ 
 

  Saudável 

  DA 

  Excluído 

 

Escol ___________ 

1) VISÃO 

Uso do cartão com a letra “E” impressa. 

 

[45 cm]    Qual lado é aberto?   Acertou   Visão Normal 

   Errou  

[23 cm]    Qual lado é aberto?   Acertou   Visão Intermediária 

   Errou   Visão Prejudicada 

 

 2) AUDIÇÃO 

 

[Voz normal]    Repetir “o gato subiu no telhado”   Repetiu   Audição OK 

   Manteve a idéia  

   Não conseguiu  

[Voz mais alta]    Repetir “o gato subiu no telhado”   Repetiu   Audição + 

   Manteve a idéia  

   Não conseguiu   Audição  

3) DOENÇA SISTÊMICA 

 HAS ___________________________________ 

 DM ____________________________________ 

 IRC ____________________________________ 

 DHC ___________________________________ 

 ICC ____________________________________ 

 DPOC __________________________________ 

 Tireóide _________________________________ 

 Artropatia _______________________________ 

 Outra ___________________________________ 

 

4) DOENÇA NEUROPSIQUIÁTRICA & MEDICAÇÕES 

 AVC____________________________________ 

 Parkinson ________________________________ 

 Epilepsia ________________________________ 

 Neoplasia ________________________________ 

 Outra ____________________________________ 

 Depressão ________________________________ 

 Esquizofrenia _____________________________ 

 TBH ____________________________________ 

 Outra ___________________________________ 

 Anti-depressivo (C/E)______________________ 

 BZP (C/E)_______________________________ 

 Neuroléptico (C/E)_________________________ 

 Anti-convulsivante (C/E)____________________ 

 Anti-parkinsoniano (C/E)____________________ 

 Tto da Demência (C/E)______________________ 

 Outra ___________________________________ 

 Sinais & Sintomas de ENCEFALOPATIA 

 Alteração da voz 

 Sonolência 

 Inversão do ciclo sono-vigília 

 Discurso inadequado 

 Lentificação psicomotora 

 Agitação psicomotora 

 

 

Sinais & Sintomas GERAIS 

 Dispnéia de pequenos esforços ou de repouso 

 Precordialgia típica 

 PAS > 180mmHg ou PAD > 120mmHg 

 Tratamento dialítico 

 Bócio ou lentificação psicomotora 

 Taquipsiquismo (com ou sem sudorese) 

 Artralgia moderada a grave 

 

 

Sinais & Sintomas 
NEUROPSIQUIÁTRICOS 

 Sinal neurológico focal 

 Parkinsonismo sem demência 

 Personalidade interictal 

 Internamento por doença psiquiátrica 

 Sintomas psicóticos 

 Sintomas depressivos moderados ou graves 
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INVESTIGAÇÃO DE DEMÊNCIA (DSM IV) 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos que incluem: 

(1) Comprometimento da memória 

(2) Pelo menos uma das seguintes perturbações cognitivas: 

(a) Afasia 

(b) Apraxia 

(c) Agnosia 

(d) Perturbação do funcionamento executivo 

 

B. Os déficits cognitivos devem ser suficientemente severos para comprometer o 

funcionamento ocupacional ou social e devem representar um declínio em 

relação a um nível anteriormente superior de funcionamento.  

 

C. Os déficits não ocorrem exclusivamente durante o curso de um delirium 

 

D. A demência pode estar etiologicamente relacionada a uma condição médica 

geral, aos efeitos persistentes do uso de uma substância (incluindo exposição a 

toxinas) ou a uma combinação destes fatores. 

 

 

 

HD                   DA Provável      DA Possível         Outra        Sem demência 

 
 

ESCORE CLÍNICO DE DEMÊNCIA (CDR) 
13

 
 

 
CDR Memória Orientação Julgamento Vida Social Lazer Cuidados 

 

 

      

 

 

USO DE MEDICAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Medicação  Rivastigmina 
Exelon / Prometax 

 Donepezil 
Eranz / Aricept 

 Galantamina 
Reminyl 

 Memantina 
Ebix / Alois 

Dose  

 

   

 

Tempo de Uso Regular:          > 4 meses            < 4 meses 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Dr. Gutemberg Guerra, Neurologista do ANCC – PAI / HGA) 
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Anexo 2: Escore Clínico de Demência (CDR) 

 

  Saudável 0 Questionável 0,5 Leve 1 Moderada 2 Grave 3 

Memória 
sem perda ou 
esquecimento 

inconstante e leve  

esquecimento 
leve e 

consistente; 
recordação 
parcial de 
eventos  

perda de memória 
moderada, mais 
acentuada para 

eventos recentes; o 
defeito interfere 

com atividades do 
dia-a-dia 

perda de 
memória 

grave; apenas 
material 

firmemente 
aprendido é 

mantido; 
material novo 
é rapidamente 

perdido  

perda de 
memória grave; 

apenas 
recordações 

fragmentadas 
estão 

presentes  

Orientação 
completamente 

orientado  
completamente 

orientado  

alguma dificuldade 
com relações 

temporais; 
orientado para 

local e pessoa, mas 
pode estar 

geograficamente 
desorientado 

usualmente 
desorientado 

em tempo, 
com 

freqüência 
para local  

Apenas 
orientado para 

pessoas  

Juízo + 
resolução de 

problemas 

capaz de 
solucionar bem 
tarefas do dia-a-

dia; bom 
julgamento em 

relação a 
desempenho no 

passado  

dificuldade 
questionável para 

solucionar 
problemas, 

semelhanças, 
diferenças  

dificuldade 
moderada para 

lidar com 
problemas 

complexos, juízo 
social preservado 

capacidade 
gravemente 

comprometida 
para lidar com 

problemas, 
semelhanças, 

diferenças; 
juízo social 
usualmente 

comprometido  

incapaz de 
fazer 

julgamentos ou 
solucionar 
problemas  

Assuntos 
comunitários  

funciona 
independentemente 

em seu nível 
habitual de 

trabalho, compras, 
negócios e 
assuntos 

financeiros, 
trabalho voluntário 

e grupos sociais  

comprometimento 
questionável ou 
leve, se houver, 

nessas atividades  

incapaz de 
funcionar 

independentemente 
nessas atividades 
ainda que esteja 

envolvido em 
algumas; pode 

parecer normal em 
avaliação 
superficial 

sem pretensão 
de 

funcionamento 
independente 
fora de casa  

sem pretensão 
de 

funcionamento 
independente 
fora de casa  

Casa + 
hobbies  

vida em casa, 
hobbies, interesses 

intelectuais bem 
preservados  

vida em casa, 
hobbies, 

interesses 
intelectuais bem 
preservados ou 

apenas levemente 
comprometidos  

Comprometimento 
de atividades em 
casa leve, mas 

definitivo; tarefas 
mais difíceis são 

abandonadas; 
hobbies e 

interesses mais 
complexos são 
abandonados  

apenas tarefas 
mais simples 

são 
preservadas; 

interesses 
bastante 

reduzidos, 
parcamente 

mantidos  

sem atividade 
significativa em 

casa fora de 
seu próprio 

quarto  

Cuidado 
pessoal  

totalmente capaz 
de se autocuidar  

totalmente capaz 
de se autocuidar  

precisa de 
assistência 
ocasional  

precisa de 
ajuda para se 
vestir, com 

higiene e para 
manter 

aparência  

precisa de 
muita ajuda 

com cuidado 
pessoal; 

freqüentemente 
incontinente  

Fonte: Berg, 1984. Tradução:  O.P. Almeida; Almeida e Nitrini, 1995. 
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Anexo 3: Carta de Aprovação do Comitê de Ética da UFPE 
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Anexo 4: Termo de aprovação 
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ABSTRACT 

The scarcity of assessment instruments for screening Alzheimer’s disease (AD), notably 

tracking instruments standardized and validated for Northeast Brazil, led to this study. 

To screen the mild phase of the disease and to promote early referral to 

multidisciplinary treatment, we elaborated the Screening Test for Alzheimer’s disease 

with Proverbs (TRDAP), using a memory game of proverbs, developed as an 

occupational therapy resource in the city of Recife, Brazil. The game is composed of 

three stages: A (short-term memory), B (executive functions and language) and C 

(episodic memory), in addition to proverb recognition. The study consisted of a 

convenience sample of 91 elderly individuals (28 AD and 63 controls), 60 years of age 

and older, with one or more years of schooling. Variables such as diseases or sensory 

deficits that could compromise test performance were controlled. The protocol 

contained eight tests referred to in the literature and selected by specialists, as follows: 

Mini-Mental State Examination (chosen for convergent validity), Geriatric Depression 

Scale – GDS (discriminant validity), Word List, Verbal Fluency, Digital Span, 

Neuropsi, Clock Test, Activities of Daily and Instrumental Living. The results confirm 

the convergent and discriminant validity and a significant correlation (p<0.005) with all 

the tests, except with GDS. For greater accuracy, we observed sociodemographic data 

and healthy habits, in addition to health perception and memory complaints. With 

respect to concurrent validity, there was no disagreement between the medical 

assessment criterion and MMSE. In addition, acceptable internal consistency was 

observed, conferring reliability to the instrument.  These results show that TRDAP 

exhibits psychometric characteristics suitable for tracking the mild phase of AD in the 

population studied. 

 

 

 

Keywords: Alzheimer ’s Disease, Test Validation, Short-Term Memory, Episodic 

Memory, Executive Functions, Language. 

 

 

 



 

 

61 

APÊNDICE 

 

Apêndice 1. Produção Científica - Resumos publicados em Anais de 

Congressos: 

 

1. Santos MTF. Development of “Proverbs Memory Games” for elderly and 

adults. In: Simpósio de Inauguração do Instituto Internacional de 

Neurociências de Natal. Março. Natal – RN. 2004.  

2. Santos MTF, Carvalho TL, Bastos O, Sougey EB. Estudo piloto de 

desempenho mnêmico com “Jogo de Memória de Provérbios” criado 

para idosos. In: IX Congresso Nacional de Cirurgia Experimental e I 

Simpósio Nacional de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Abril. 

2005. Pirâmide Palace Hotel. Natal- RN. E publicado na Revista de 

Neurobiologia 68(2):106,Apri/jun; 2005. 

3.  Santos MTF, Guerra G, Menezes TL, Carvalho TL, Alchieri JC, Sougey 

EB. Preliminary data of validation for mnemonic instrument of proverbs 

for track of Alzheimer. In: VI Encontro de Pesquisadores em DA e 

desordens relacionadas. Dementia & Neuropsychologia. 

2007;suppl.(2):45. Dec. 

4. Santos MTF, Menezes TL, Guerra G, Alchieri JC, Sougey EB. Perfil dos 

idosos com Alzheimer comparado a controles no Teste de Rastreio de 

Doença de Alzheimer com Provérbios e testes padronizados: dados 

preliminares. In: VI Congresso Brasileiro de Alzheimer. Mar Hotel. 

Recife. 2008. Cod. Trabalho: 2369.  

 



 

 

62 

Resumo 1: Development of “Proverbs Memory Games” for elderly and 

adults. 
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Resumo 2: Estudo piloto de desempenho mnêmico com “Jogo de 

Memória de Provérbios” criado para idosos.                                       

Continuação...                         
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…continuação. Resumo 2: Estudo piloto de desempenho mnêmico com 

“Jogo de Memória de  Provérbios” criado para 

idosos
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Resumo 3: Preliminary data of validation for mnemonic instrument of 

proverbs for track of Alzheimer. 
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Resumo 4: Perfil dos idosos com Alzheimer comparado a controles no Teste de 
Rastreio de Doença de Alzheimer com Provérbios e testes padronizados: 
dados preliminares. 
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Apêndice 2: Certificados de participação em Congressos Nacionais e 
Internacionais 
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Apêndice 3: Protocolo de Pesquisa “Validação do Jogo de Memória de 
Provérbios como Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer”. Alterado para: 
“Elaboração e validade do Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer com 
Provérbios” 

Dados sociodemográficos: 
Nome do pesquisador: _______________________________________ 
Telefones:  _________________________   e-mail:______________________ 
Data:  ___/____/_____ 
Reavaliação:____/___/____Hora:_______Local:_______Oficina (    ) 

 

Nome: -
____________________________________________________________________ 
Data de Nasc.: ___/___/___   Idade:______  Acomp.: 
____________________Fone:______ 
Escolaridade: __________________________  1:(1-4)   2:(5-8)    3:(9-11)    4:(>  12) 
anos    
Profissão: 
__________________________________Religião:________________________ 
End.:  
____________________________________________________________________ 
Telefone: (__) __________________     Dominância: (1) Destra (2) Canhota  
Estado civil:    1 (solteira)         2 (casada)         3 (viúva)          4 
(divorciada/separada)      
Mora:     1 (   ) só   2 (   ) filhos   3 (  ) companheiro(a)  4 (   ) outros. 
Participação em grupo:  (   ) curso   (    ) convivência    (    ) terapias 
Quais?   

 

Renda Mensal Familiar: 

1. (   ) menor que 1 salário mínimo 

2. (   ) 01 salário mínimo 

3. (   ) de 2 a 3 salários mínimo 

4. (   ) maior que 3 salários mínimo 

Obs.: 
Hábitos: (colocar 1 ou 0) 
 
Leitura (   ) 
Escrita (   ) 
Atividades Sociais (    )            Atividade Física  (     ) 

 

 Como vê sua saúde? 
1 Boa (   )        2 Regular (   )          3 Ruim (   ) 
 
 

 Tem problema de memória? (1S)  (2N)        Interfere no cotidiano? 
(1S)   (2N) 

mailto:Dados
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Fotografia do Jogo de Memória de Provérbios 
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TESTE DE RASTREIO DE DA COM PROVÉRBIOS   ( _______/ 15) 
Início:                          Final: 

 

A) Pareamento e Codificação de três provérbios. 

 Completos 

0, 1 ou 2 

1ª 

ordem 

2ª 

ordem 

3ª 

ordem 

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.       

Quem não tem cão caça com gato.       

Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.       

                              AVISAR QUE IRÁ PERGUNTAR DEPOIS!               TOTAL  _____/ 6 

 

B) Pareamento e Interpretação de três provérbios. 

 Interpretou? S / N Pontuação 

Quem semeia vento colhe tempestade.   

      ______ / 1 

 

Cão que muito ladra não morde. 

 

 

  

      _______ / 1 

 

Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

 

 

  

      ______ / 1 

 

Obs.: 

                                                                                                                         TOTAL   ____ / 3 

C) Evocação espontânea dos três primeiros provérbios. 

 Completos 

0, 1 ou 2 

Registrar a ordem 

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. __________/2 __________ 

Quem não tem cão caça com gato. __________/2 __________ 

Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. __________/2 __________ 

Pedir que diga os três primeiros provérbios.Colocar 2, caso a resposta esteja completa; 1 

incompleta  ou disser uma palavras errada; 0  se não lembrar ou disser outro provérbio.  

                                                                                                               TOTAL   ______ / 6 
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TESTE DE RASTREIO DE DOENÇA de ALZHEIMER COM PROVÉRBIOS 

(Instruções para aplicação) 

 

A) Pareamento e Codificação de três provérbios 

Domínio 

Memória de curto prazo ou operacional 

Aplicação 

1. Apresentar as peças dos três primeiros provérbios mescladas. 

2. Solicitar ao entrevistado que faça o pareamento dos provérbios. Colocar um 

provérbio abaixo do outro na sequência. 

3. Após o pareamento correto, solicitar que leia cada provérbio em voz alta. 

4. Emborcar as peças. 

5. Pedir para o entrevistado lembrar quais foram os provérbios lidos em voz alta. 

Registrar a ordem.  

6. Desemborcar as peças. Pedir a leitura em voz alta novamente. 

7. Repetir o passos 4 e 5  mais duas vezes. 

Avisar que os provérbios serão perguntados depois.  
Pontuação 

1. Assinalar os provérbios lembrados por ordem, em cada uma das três tentativas (1
a
, 

2
a
 e 3

a
) Pontuar: 0 errado, 1 incompleto ou disser uma palavra errada e 2 correto. 

2. Para o escore final, dividir o total de acertos por 3.                                   Total = 6. 

 

B) Pareamento e Interpretação de mais três provérbios. 

Domínios 

Capacidade de abstração (função executiva / linguagem-sintaxe) 

Aplicação 

 

1. Apresentar a primeira peça de cada um dos três provérbios, disposta uma acima da 

outra, e pedir para o entrevistado completar com a 2ª parte (as peças da 2ª parte 

devem estar mescladas sobre a mesa). 

2. Ler o provérbio em voz alta para o entrevistado e pedir que o interprete.  

3. Anotar literalmente as interpretações dos mesmos. 

4. Deixar os três últimos provérbios montados e visíveis para a próxima solicitação 

(C). 

 

Pontuação 

Erro ou Concretude = 0                             Abstração = 1                                    Total = 3. 

 

C) Evocação espontânea dos três primeiros provérbios. 

Domínios 

Memória episódica verbal (longo prazo). 

 

Aplicação 

Solicitar ao entrevistado para lembrar os provérbios apresentados na primeira etapa (A). 

      Registrar a ordem da evocação dos provérbios.  

 

Pontuação    0 para o erro, 1 evocação incompleta, 2 para evocação completa. 

          Total = 6. 
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Bateria de testes selecionados por especialistas 
 
Nome:                                                                                  Idade:         Esc.: 
A) MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (Folstein e col.-1975) (1 ou 0) 

Orientação 
Dia da semana.......................................................... 
Data.................................................................... 
Mês..................................................................... 
Ano...................................................................... 
Hora (computar até um hora de diferença) ....... 
Local (apontar para o chão. Escrever a resposta 
dada).................................................................... 
Prédio (circular com o dedo. Escrever resposta) 
Bairro................................................................... 
Cidade................................................................. 
Estado ................................................................ 

 
Memória Imediata   (repita e guarde na memória) 

Carro................................................................... 
Vaso.................................................................... 
Tijolo.................................................................... 

Atenção e Cálculo (subtraia 7 de 100 e dos resultados)  
100 -7  (93)............................................................ 
93 -7  (86).............................................................. 
86 – 7 (79)............................................................... 
79 – 7 (72)............................................................. 
72 – 7 (65).............................................................. 
Se não conseguir - numerar a ordem das letras: 
MUNDO (de trás para frente)        O D N U M 
 

Evocação  (Quais as três palavras) 
Carro...................................................................... 
Vaso ....................................................................... 
Tijolo ........................................................................ 

 
Linguagem 

Relógio (mostrar e perguntar)............................... 
Caneta  (mostrar e perguntar).............................. 
Repita: 
 “Nem aqui, nem ali, nem lá”  ............................... 
Obedeça meu Comando: 
Pegue este papel com a mão direita........................   
Dobre ao meio com as duas mãos, uma vez........... 
Coloque no chão...................................................... 
Leia e obedeça: “Feche os olhos”  (Cartão) 
Escreva uma frase completa (algo que pensa...) 
Copie este desenho........................................... 

 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
 
(      )      
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
 
 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
 
(      ) 
 
 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
 
 
(     ) 
(     ) 
 
(     ) 
 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

                
ESCORE ( _____ / 30) 
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B) FIGURA DO NEUROPSI (CÓPIA). Numerar a ordem das formas desenhadas: 

círculo, triângulo, retângulo, semi-círculo, retângulo peq., quadrado, e seis 
traços. 

Hora:                              Início:                              Final: 

     ESCORE ( _____ / 12) 

 

C) LISTA DE PALAVRAS DO CERAD (apenas numerar por ordem evocada em 

90’) 

1ª Tentativa ordem 2ª Tentativa ordem 3ª Tentativa ordem 

Manteiga  Praia  Cabana  

Braço  Braço  Bilhete  

Praia  Cabana  Poste  

Carta  Manteiga  Rainha  

Rainha  Poste  Motor  

Cabana  Motor  Carta  

Poste  Erva  Erva  

Bilhete  Rainha  Braço  

Erva  Bilhete  Manteiga  

Motor  Carta  Praia  

Total 1ª   Total 2ª   Total 3ª   

ESCORE ( _____ / 10) 
 

Obs.: 
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D) TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO                             ESCORE (        / 15) 

Freedman et al, 1994; Okamoto, 2001 

(Pedir que desenhe o mostrador do relógio com todos os números e os ponteiros 
marcando onze e dez) 

 
Itens Pontos 

Contorno desenhado de forma aceitável  .................................................................. (       ) 

Contorno nem é pequeno demais, nem grande demais, nem repetitivo  .................. (       ) 

Apenas os números 1 a 12 (sem extras ou omissões)  ............................................. (       ) 

Representação em números arábicos  ...................................................................... (       ) 

Números escritos na ordem correta .......................................................................... (       ) 

Não gira o papel a medida que escreve os números  . (anote na folha)................... (       ) 

Números na posição correta  ..................................................................................... (       ) 

Todos os números dentro do contorno  ..................................................................... (       ) 

O relógio tem dois ponteiros  ..................................................................................... (       ) 

Número da hora solicitada indicado de alguma maneira  .......................................... (       ) 

Minutos da hora solicitada indicados de alguma maneira  ........................................ (       ) 

Ponteiro dos minutos maior que o das horas  ........................................................... (       ) 

Ausência de marcações supérfluas  .......................................................................... (       ) 

Ponteiros, no centro, se encontram ou distam < 12 mm........................................... (       ) 

O relógio tem um centro (desenhado ou deduzido do encontro dos ponteiros)  ...... (       ) 

 
 
E) SPAN DE DÍGITOS (WAIS). (Ler DE FORMA COMPASSADA cada dígito. Após a 

repetição – 1 correta e 0 erro, ler o próximo número da linha. Parar se errar dois da mesma 
linha). 

ESCORE (________/30) 
 

 
 
(Subteste do WAIS – III, Escala de Inteligência Wechsler  para adultos) 
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F) ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA – Versão Reduzida     (        / 15) 

     Yesavage & Sheikh, 1986                                                                                                                         
 
 

Você está satisfeito com sua vida? Sim Não 

Você deixou muitos de seus interesses e atividades? Sim Não 

Você sente sua vida vazia? Sim Não 

Você se aborrece com freqüência? Sim Não 

Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? Sim Não 

Você tem medo que algo de  mal vai lhe acontecer? Sim Não 

Você se sente feliz a maior parte do tempo? Sim Não 

Você sente que sua situação não tem saída? Sim Não 

Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? Sim Não 

Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria? Sim Não 

Você acha maravilhoso estar vivo? Sim Não 

Você se sente inútil nas atuais circunstâncias? Sim Não 

Você se sente cheio de energia? Sim Não 

Você acha que sua situação é sem esperança? Sim Não 

Você sente que a maioria das pessoas está melhor do que você? Sim Não 

 

G) INDICE DE KATZ                                                            Escore  (        /  26)  

     Katz et al, 1963  
 

ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA (ADL) I A D 

I = independente (2) 

A = assistência (1) 

D = dependente (0) 

ESCORE 
________ 

1.  Tomar banho    

2.  Vestir-se    

3.  Ir ao banheiro    

4.  Locomoção    

5.  Continência    

6.  Alimentação    

 

ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA (IADL) I A D  

 

 

 

ESCORE 
________ 

1.  Telefone    

2.  Locomoção fora de casa    

3.  Compras    

4.  Preparar a comida    

5.  Trabalho doméstico    

6.  Medicação    

7.  Dinheiro    

Obs.: Fazer um “X”. 
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H) FLUÊNCIA SEMÂNTICA (ANIMAIS). (Diga o máximo de animais que souber. 

Quando eu disser terminou o tempo, você pára. Pode ser qualquer tipo de animal). 1’ 
 

 

 

 

 

 

 

ESCORE ( __________) 

 
 
I) EVOCAÇÃO DA FIGURA       ESCORE ( _____ / 12). Desenhe aquela fig. 

grande! 
 

J) EVOCAÇÃO DA LISTA (CERAD), em 90’.   ESCORE ESPONTÂNEO ( _____ / 
10)  
          
Manteiga  
Braço  
Praia  
Carta  
Rainha  
Cabana  
Poste  
Bilhete  
Erva  
Motor  

 
L) RECONHECIMENTO DA LISTA DE PALAVRAS  
 

Faça um “X” nas palavras, da lista de palavras, que 
perguntamos anteriormente: 
 

Igreja    Rainha           Café  

Cabana    Manteiga           Chinelo  

Dólar    Poste           Braço  

Aldeia    Praia           Corda  

Cinco    Bilhete           Carta  

Tropa    Hotel           Erva  

Montanha    Motor    
         
 
ESCORE ESPONTÂNEO Reconhecimento                                 ESCORE ( _____ /10)         

 



 

 

86 

M) RECONHECIMENTO DOS PROVÉRBIOS 
 
 

Faça um “X” nos primeiros provérbios que perguntamos 
anteriormente: 
 
 
 

(    ) Panela em que muitos mexem, ou sai insossa ou salgada.  

(    ) A mentira tem perna curta. 

(    ) Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

(    ) Devagar se vai ao longe. 

(    ) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.        

(    ) Quem não tem cão caça com gato. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________________ 
Quaisquer dúvidas ou informações serão obtidas no endereço: Av. Santos Dumont, 76/06. Graças. 
Recife-PE. Mauricéa Tabósa Ferreira Santos (81) 3241-8580 e Everton Botelho Sougey  (81) 3423-3920; 

ou junto ao CEP/UFPE (81) 2126-8588.  

 

Pesquisa intitulada “Validação do Jogo de Memória de Provérbios como teste de 

rastreio de Doença de Alzheimer”. (Título antigo) 

Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. 
Peça ao pesquisador que explique as palavras ou informações não 
compreendidas completamente. 

           Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa. Se decidir participar 

dela, é importante que leia estas informações sobre o estudo e o seu papel nesta pesquisa 

“Validação do Jogo de Memória de Provérbios como teste de rastreio de Doença de 

Alzheimer”. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento, sem prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com esta Instituição. 

Se decidir retirar-se, informe ao profissional e/ou pesquisador. É preciso entender a 

natureza e os riscos da sua participação e dar o seu consentimento livre e esclarecido 

por escrito. 

A pesquisa tem como objetivo investigar a contribuição do Jogo de Memória de 

Provérbios como instrumento de rastreio de demência, avaliando os problemas de 

memória do idoso. Serão alguns testes padronizados e três etapas envolvendo 

memorização e interpretação de provérbios. Após três meses, serão reaplicados os 

mesmos testes e você participará de uma palestra sobre “memória e envelhecimento”, 

recebendo orientações para melhorar seu desempenho. Trata-se de procedimento 

não invasivo. Todos os dados obtidos serão confidenciais, garantindo o anonimato na 

divulgação e publicação dos resultados. Os pesquisadores assumem o compromisso de 

não disponibilizar esses dados para outras pessoas.  

Como benefício, este projeto poderá trazer repercussões positivas para pesquisa 

em demência na fase inicial, utilizando-se o Jogo de Memória de Provérbios como teste 

de rastreio em serviços públicos e privados, com baixo custo.   

Caso algum participante apresente desconforto decorrente da participação, os 

mesmos serão assistidos sem ônus, providenciado pelos pesquisadores Mauricéa Tabósa 

Ferreira Santos, Everton Botelho Sougey, João Carlos Alchieri, Gutemberg Guerra, 

Terce Liana e Tatiana Lins Carvalho.  
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

 Eu _________________________________________________, estou de 

acordo com minha participação no estudo “Validação do Jogo de Memória de 

Provérbios como teste de rastreio de Doença de Alzheimer” desenvolvido por 

Mauricéa Tabósa Ferreira Santos, Everton Botelho Sougey, João Carlos Alchieri, 

Gutemberg Guerra, Terce Liana e Tatiana Lins Carvalho, para o qual fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 

submetido(a) e as possíveis implicações envolvidas na minha participação. 

 Os pesquisadores Mauricéa Tabósa Ferreira Santos e Everton Botelho Sougey 

garantiram disponibilizar qualquer tipo de esclarecimento que eu venha a precisar 

durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que 

a minha desistência traga prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 

 A minha participação é voluntária e gratuita, sem prejuízos sociais, psicológicos 

ou morais, sendo garantidos anonimato e sigilo dos dados referente a minha 

identificação. 

 

Recife, _________/________/_______ . 

 

          De acordo,     

 

   _____________________________________ 

Assinatura do participante 

 

_____________________________________ 

Identidade 

Testemunhas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

  

Nós discutimos as questões acima apresentadas com cada participante no estudo. 

É nossa opinião que cada indivíduo entende os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa. 

 

Recife,  _______/___________/ 2007. 

 

___________________________________ 

Mauricéa Tabósa Ferreira Santos 

Pesquisadora Responsável 

 

__________________________________ 

Everton Botelho Sougey 

Co-orientador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Foi utilizado com o título anterior. Atualmente modificado para Elaboração e validade do 
Teste de Rastreio de Doença Alzheimer com Provérbios.  
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Apêndice 4: Material Complementar 

 

Gráfico 1: Distribuição do TRDAP / Histograma e Curva normal 
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Quadro 1: Médias e desvios padrões do escore total e dos subtestes do 
TRDAP dos idosos com DA e controles (não publicados) 

  Grupos N Média Desvio Padrão “p” 

Memória de Curto Prazo no 
TRDAP. Máximo=6 

DA 
28 3,32 1,56 0,000 

  Controle 63 4,97 1,10  

Funções Executivas e 
Linguagem do TRDAP 
Máximo=3 

DA 
28 ,89 1,06 0,002 

  Controle 63 1,68 1,11  

Memória Episódica do 
TRDAP. Máximo=6 

DA 
28 ,67 1,58 0,000 

  Controle 63 3,57 2,07  

Escore total do TRDAP=15 DA 28 4,89 3,36 0,000 

  Controle 63 10,23 3,31  

Reconhecimento dos 
Provérbios. Máximo3 

DA 
28 1,96 1,29 0,000 

  Controle 63 2,94 ,246  

TRDAP: Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer com Provérbios 
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Quadro 2: Médias e desvios padrões dos escores totais e subtestes de todos os testes 
utilizados no protocolo nos idosos com DA e controles  (não publicados) 

   Grupos N Média Desvio Padrão “p” 

Escore total do Mini-exame do 
Estado Mental=30 
Ponto de corte18 (<8 anos)  
26 ( >8 anos) 

DA 

28 20,93 3,81 0,000 

  Controle 
63 26,43 2,70  

Cópia da Figura Neuropsi 
Máximo=12 

DA 
28 8,51 2,43 0,007 

  Controle 63 9,80 1,83  

Evocação da Figura Neuropsi 
Máximo=12 

DA 
28 2,00 2,30 0,000 

  Controle 63 6,65 2,89  

Lista de Palavras. Máximo=30. 
Ponto de corte=14 

DA 
28 10,43 3,91 0,000 

  Controle 63 16,51 4,81  

Teste do Desenho do Relógio 
Máximo=15 
Ponto de corte=11 

DA 
28 7,96 4,48 0,000 

  Controle 63 11,57 2,98  

Span de Dígitos (Direta=14; 
Inversa=16) Total=30.  
Ponto de corte = 7  

DA 
28 8,71 2,55 0,024 

  Controle 63 10,54 3,83  

Escala de Depressão Geriátrica.  
Máximo=15. Ponto de Corte=10 

DA 
28 4,07 2,74 0,098 

  Controle 63 3,10 2,49  

Atividade de Vida Diária e 
Instrumental. Independente=2; 
Assistência=1; Dependente=0 
Máximo=26 

DA 

28 18,50 5,63 0,000 

  Controle 63 25,13 1,63  

Fluência Verbal semântica.  
Ponto corte: <8 anos 
escolaridade=9 e >8anos=13 

DA 
28 10,11 3,17 0,000 

  Controle 63 15,68 4,56  

Evocação da Lista de Palavras 
Máximo=10. Ponto de corte=3 

DA 
28 ,50 1,20 0,000 

  Controle 63 3,98 2,72  

Reconhecimento da Lista de 
Palavras Máximo=10. 
Ponto de Corte=8 

DA 
28 4,50 2,96 0,000 

  Controle 63 7,86 2,20  

      

 

Obs.: Não foram levados em conta os pontos de corte dos testes, apenas o desempenho 

médio dos grupos. 
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                  Quadro 3. Correlação das variáveis: idade, escolaridade, reconhecimento dos provérbios e tempo de reação com o escore total e as etapas do TRDAP.  

Spearman's rho 
Faixa etária: 
60-69 anos e 

>70 anos 

Faixa de 
escolaridade: 

entre 1-7 anos e 
>8 anos 

Memória de 
Curto Prazo 

TRDAP 
(Máx=6) 

Funções 
Executivas e 
Linguagem 

TRDAP 
(Máx=3) 

Memória 
Episódica 
TRDAP 
(Máx=6) 

Escore total 
TRDAP 

(Máx=15) 

Reconhecimento 
Provérbios (Máx=3) 

Tempo de 
Reação 
TRDAP 

Tempo de 
Reação Fig. 

Neuropsi 

Faixa etária: 60-69 
anos e >70 anos 

1,000 -,168 -,394(**) -,192 -,522(**) -,469(**) -,349(**) ,193 ,306(**) 

 . ,111 ,000 ,069 ,000 ,000 ,001 ,066 ,005 

Faixa de escolaridade: 
1-7 anos e >8 anos 

 1,000 ,318(**),002 ,484(**) ,214(*) ,366(**) ,062 -,208(*) -,236(*) 

  .  ,000 ,042 ,000 ,560 ,047 ,032 

Memória de Curto 
Prazo TRDAP 

(Máx=6) 
  1,000 ,603(**) ,636(**) ,854(**) ,294(**) -,364(**) -,365(**) 

   . ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,001 

Funções Executivas e 
Linguagem TRDAP 

(Máx=3) 
   1,000 ,323(**) ,667(**) ,064 -,390(**) -,292(**) 

    . ,002 ,000 ,547 ,000 ,007 

Memória Episódica 
TRDAP (Máx=6) 

    1,000 ,894(**) ,376(**) -,367(**) -,448(**) 

     . ,000 ,000 ,000 ,000 

Escore total TRDAP 
(Máx=15) 

     1,000 ,329(**) -,447(**) -,477(**) 

      . ,001 ,000 ,000 

Reconhecimento 
Provérbios (Máx=3) 

      1,000 -,179 -,331(**) 

       . ,090 ,002 

TEMPO DE REAÇÃO 
TRDAP 

       1,000 ,180 

        . ,104 

Tempo de Reação 
Fig. Neuropsi 

        1,000 

                **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Apêndice 5 
 
Errata: Artigo 2 corrigido 
 
 
VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SCREENING TEST FOR 

ALZHEIMER’S DISEASE WITH PROVERBS (STADP) FOR THE ELDERLY 
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Abstract- Alzheimer’s disease, a prevalent condition in the elderly, affects 

memory, language, executive functions, constructive praxis and abstraction, 

requiring early evaluation with standardized tests. Objective: To validate the 

Screening Test for Alzheimer’s disease with Proverbs (STADP), elaborated by 

using pieces from the proverb memory game. Method: The test contains three 

stages (A: short-term memory, B: executive functions and language and C: 

episodic memory). The sample consisted of 91 elderly individuals with 

minimum age of 60 years and minimum schooling of one year, presenting 

clinical dementia rating (CDR) of one or zero, and with the need for 

specialized care at services of Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Hospital Geral de Areias (HGA) and private institutions. Sociodemographic 

data, habits and health perception were assessed. Mini-Mental State 

Examination (MMSE) (convergent validity) and Geriatric Depression Scale 

(GDS) (discriminating) were the tests used for evaluation. Results: The 

STADP assessment showed good correlation with standardized tests, with 

acceptable internal consistency (0.71), a cutoff point for schooling of 6.49 (low) 

(80% and 77.8%) and 8.66 (high) (84.6% and 86.1%), Kappa coefficient of 1 (p 

< 0.001) and inter-rater consistency. Conclusion: STADP is a valid test for 

screening Alzheimer's disease. 

 

KEY WORDS: Alzheimer’s disease, proverbs, language, test validity. 

 

Validade e confiabilidade do Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer 

com Provérbios (TRDAP) para idosos 

 

Resumo - A doença de Alzheimer prevalente em idosos, 
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compromete memória, linguagem, funções executivas, práxis construtiva e 

abstração, e necessita avaliação precoce com testes padronizados. Objetivo: 

Validade do Teste de Rastreio de Doença de Alzheimer com Provérbios 

(TRDAP), elaborado com pedras do jogo de memória de provérbios. Método: 

O teste contém três etapas (A: memória curto-prazo, B: funções executivas e 

linguagem e C: memória episódica). A amostra de 91 idosos com mínimos de 

60 anos e de um ano de escolaridade, Escore Clínico de Demência ECD (um 

ou zero), de serviços especializados da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Hospital Geral de Areias (HGA) e particular. Avaliaram-se dados 

sociodemográficos, hábitos e percepção de saúde. Dentre os testes utilizados 

– Miniexame de Estado Mental (MEEM) (validade convergente), Escala de 

Depressão Geriátrica (EDG) (discriminante). Resultados: Apontaram para boa 

correlação com testes padronizados, consistência interna aceitável (0,71); 

ponto de corte por escolaridade foi 6,49 (80% e 77,8%) – baixa, e alta 8,66 

(84,6% e 86,1%); coeficiente Kappa igual a 1 (p<0,001) inter-avaliadores. 

Conclusão: O TRDAP mostra-se válido para rastrear doença de Alzheimer. 

 

PALAVRAS-CHAVE: doença de Alzheimer, provérbios, memória, linguagem, 

validade dos testes. 

 

With aging, the presence of chronic incapacitating diseases, such as 

Alzheimer’s disease (AD)
1-4

, compromises the independence and autonomy of 

individuals
5

. Studies on the initial phase of the disease point out to deficits in 

episodic declarative memory
2-6 

and in executive functions, with an impact on 
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daily activities
6-8

. This situation causes family distress and increases the 

likelihood of institutionalization
9,10

, which is further reinforced by the difficulties 

in the language, comprehension and interpretation domains
11,12

. Early 

diagnosis is a clinical priority, aiming at preventive multidisciplinary 

interventions, and it can be achieved with appropriate measurement 

instruments considering the sociocultural context. There are several 

instruments, but few have been psychometrically defined, standardized and 

validated for any environment
13

, p a r t i c u l a r l y  in relation to accuracy 

and assessment time
2

. It is necessary to avoid errors caused by tiredness and 

lack of motivation/attention
14

. 

The use of proverbs to evaluate concrete and abstract thinking in diseases 

dates from the 1950s
15

. In AD, this test shows impairment in abilities relating to 

their abstract interpretation
2,16

. Fischer et al.
17 

suggested the use of proverbs in 

association with the Mini-Mental State Examination (MMSE)
18 

in order to 

improve accuracy. The interest in proverbs emerged from clinical observations 

and from interpersonal contact. The elderly have the motivation to recall 

proverbs and to transmit them to younger individuals. This s tudy 

i n t e n d e d  to d e v e l o p  an instrument, named Screening Test for 

Alzheimer’s Disease with Proverbs (STADP)
19,20

, in relation to the ludic and 

cultural characteristics of the subjects examined. The STADP instrument 

consists of six pairs of wooden pieces from the Proverb Memory Game
21 

with legible writing, and six proverbs divided into two parts, u s i n g  the start 
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and end of the proverb. There are three stages (A, B and C). Stage “A” 

consists of matching and memorizing the first three proverbs, reading them out 

loud, and then placing the wooden pieces face down. “B” involves matching 

(initial and final parts) t o  the other three p a r t s ,  and providing an 

interpretation, read by the examiner, who records the examined subject’s 

comments. The third part, named “C”, considers the recall of the first three 

proverbs. The total  score i s  15  points, subdivided into  three: (A) 6 points 

for short-term memory ( S T M )  with three consecutive attempts and the 

possibility of learning; (B) 3 points for executive functions – 

abstraction/language (EFL) - syntax (shown when they interpreted the proverb 

message); and (C) 6 points for verbal episodic memory (EM). The final result 

is the sum of the three scores. The respondent is then asked to recognize the 

proverbs (stage A) from among others that were not used. 

A preliminary version of this test 
20,22 

showed a significant relationship w i t h  

the scores from standardized instruments, and provided instruments that were 

more appropriate for Brazilian realities. The latter were the basis for the 

present investigation, which aimed at validating the convergent and 

discriminating construct, as well as determining the reliability of STADP in a 

sample of elderly individuals. 

 

Method 

A total of 92 elderly individuals, aged 60 years or older, with a minimum of one 

year of schooling, took part in the study. Of these, 28 individuals had a 

diagnosis of AD, while 64 did not present AD. The individuals had been 

clinically assessed by geriatrists and neurologists at specialized centers, 
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namely the Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATi)  program at UFPE, 

the Elderly Care Program at HGA and at private clinics. The inclusion criteria 

were CDR
 
of zero or one, meeting the criteria of the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (SMD IV),
 
minimum schooling of one year, lack of 

visual and auditory deficits or diseases that could compromise performance, 

collection procedures or comprehension of the instructions. The exclusion 

criteria adopted were moderate depression (Geriatric Depression Scale - GDS 

> 10)
23

 and the refusal to undertake or continue the study. Data collection took 

place between July 2007 and December 2008 in a quiet and comfortable 

setting. A s tanda rd  protocol was u s e d ,  with collaboration f r o m  trained 

u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  who obtained data on sociodemographic 

c o n d i t i o n s  b y  interview. Data were also collected on health perception, 

healthy habits, and scores were obtained from the following tests: Screening 

Test  for Alzheimer’s  Disease with Proverbs  (STADP); Mini-Mental State 

Examination (MMSE)
18 

– overall assessment of cognition; Rey Semi-complex 

Figure – Neuropsi (NF)
 
– visual memory and constructive skills; Word list 

(WL)
 
– short-term, episodic and recognition memories; Spontaneous Clock 

Drawing Test (CDT)
 

– executive functions; Digit Span (DS)
 

– short-term 

memory and executive functions; Geriatric Depression Scale (GDS)
23 

– 

suspected depression; Katz Index (Activities of Daily Living - ADL)
 
– degree of 

functional dependence; and Semantic Verbal Fluency (SVF)
 
– language and 

executive functions. 

MMSE was used to investigate the convergent construct validity, with a cutoff 

point for schooling 
18, 24,25

 (18 for 1-7 years, sensitivity 75.6%, specificity 96.6%; 
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and 26 for ≥8 years, sensitivity 80%, specificity 95.6%), as well as the 

discriminating construct, as assessed by GDS
 

(reduced version – 15 

points). Both of these have been reported in the literature to be reliable 
23

. The 

retest occurred three months later, under the supervision of a specialist, and a 

memory workshop was subsequently offered to the participants. The study was 

approved by the Research Ethics Committee of UFPE on May 22, 2007 

(protocol number 072/07). 

 

Statistical analysis 

 

SPSS 15.0 statistical package was used for analysis, including 

Spearman’s coefficient to assess the correlation among variables; analysis of 

variance (ANOVA) to assess the influence of sex, age and schooling on the 

raw scores of  the standardized tests (MMSE and GDS) and STADP, including 

their subtests; Cronbach’s Alpha – analysis of the internal consistency of the 

STADP; the chi-square test – association between medical diagnosis and 

STADP screening, and between STADP and MMSE screening, taking into 

account the schooling level, to analyze the reliability of the new instrument. 

Furthermore, receiver-operating characteristic curves ROC were used to 

attribute the cutoff point with the best sensitivity and specificity and the Kappa 

for inter-examiner analysis. 

 

Results 

After exclusion of one participant who scored more than 10 points on GDS, the 

final sample consisted of 91 elderly individuals. Their profile was analyzed 

considering the sociodemographic data, health perception and healthy habits. 
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The group consisted of 71% women; aged between 60 and 90 years (39.6% of 

them between 60-69, and 60.4% ≥ 70); with schooling of 1-4 years (31.9%), 5-

7 years (27.5%), 8-11 years (20.9%), and over 12 years (19.8%). Fifty-three 

percent of the participants were married or living with a common-law spouse 

and had income of more than three minimum monthly salaries per family (one 

minimum monthly salary was approximately US$ 230.00). With regard to 

health, only 39.6% of the elderly individuals reported having good health, and 

this coincided with the percentage who took part in social activities. Regarding 

comorbidities, they informed no disease (5%), one disease (29.6%), two 

(28.5%), three or more (31.8%), while 6.1% did not specify any answer to this 

question. The most prevalent diseases were hypertension (66%), arthritic 

diseases (30%), diabetes (20%), although other conditions were cited. Due to 

the selection criteria, individuals with histories of stroke, ischemia and 

microinfarctions had previously been excluded. Physical activity was 

reported by 60.4%, reading by 56% and writing by 34.1% of the respondents, 

showing that many remained active despite the difficulties observed.  

Memory problems were cited by 80.2%; from these, 26.4% needed help in daily 

activities, coinciding with the elderly with AD. The elderly people expressed 

concern about developing dementia and these elderly people were referred to 

memory workshops, courses at UNATi and annual health examinations.  

The convergence construct was validated through MMSE (p < 0.001), and the 

discriminating construct was validated through the GDS (p = 0.098). The 

interference of sociodemographic variables in the results (total scores) obtained 

from STADP and the MMSE and GDS tests was analyzed in relation to the 

elderly people with and without AD (Table 1). 
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Table 1b 

The means and standard deviations of the total scores from the STADP (p < 

0.001) and MMSE (p < 0.001) tests showed a worse performance in the elderly 

with AD compared to those without AD, with elements that could discriminate 

both the groups. This result was not obtained using GDS (p = 0.098). 

The analysis on the sociodemographic data suggested that there was no 

interference from gender on the elderly individuals’ test performance in cases of 

AD. With regard to schooling, higher number of years (1-7 and ≥ 8 years), 

significantly affected the performance (p < 0.004) in the three tests (MMSE, 

STADP and GDS), for the elderly individuals without AD. Before the onset of 

AD, schooling and age did not affect the test performance. Furthermore, it could 

be seen that AD probably affected cognition-related achievement. It would be 

necessary to deepen the assessment in these studies if mood and humor were 

to be considered. The same holds true for giving weight to the age of the 

assessed individual in relation to his/her years of schooling. As shown in Table 

1, age and schooling could benefit from a larger study sample.  

Results from the analysis of gender, schooling and age were also analyzed in 

both groups (with and without AD) for the three stages (A, B and C) of STADP, 

as shown in Table 2. 

 

Table 2b 

The results from the STADP stages (subtests) showed worse performance 

results - A (p < 0.001); B (p = 0.002); C (p < 0.001) – in the group with AD. 

There was no influence of gender on  the STADP subtests (A = STM, B = 
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EFL and C = EM) in the two groups. Regard ing  the elderly individuals with 

AD, better performance was observed among those of greater age in stage B of 

STADP (p = 0.027), meaning that they could give better abstract 

interpretation of the proverbs. Years of schooling affected the results 

among the elderly individuals without AD when STM (stage A) and EFL 

(stage B) were considered (p < 0.006). With regard to EM (stage C) of STADP, 

there was no significant difference in age and schooling for either group. 

Table 3 presents a comparison of the three stages (A, B, C) of STADP in 

relation to MMSE, which is an instrument used in studies for screening overall 

cognition. MMSE considers seven categories to assess the following specific 

cognitive functions: orientation for time (5 points), orientation for place (5 

points), registration of 3 words (3 points), attention/calculation (5 points), recall 

of 3 words (3 points), language (8 points) and visual constructive capacity (1 

point). The three stages (A, B, C) of STADP were compared with the MMSE 

categories, except for space-temporal orientation, a characteristic that is not 

evaluated by STADP. In stage A, short-term memory was compared with the 

registration of 3 words in MMSE. For stage B, the executive and language 

functions were compared with attention/calculation, visual constructive capacity 

and language i n MMSE. Regarding stage C, t h e  r e s u l t s  o f  episodic 

memory w e r e  c o m p a r e d  w i t h  the recall of three words in MMSE. The 

overall results (Table 3) indicate convergent validity between STADP and 

MMSE, showing a significant correlation in executive functions and language 

(rho = 0.41; p < 0.001) and episodic memory (rho = 0.64; p < 0.001). This 

indicates that they exhibit aspects of t h e  same construct. This result was 

not observed in STM (rho = -0.03; p = 0.779). Short-term memory in STADP 
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showed no relationship (rho = -0.03; p = 0.779) with short-term memory in 

MMSE. The tasks used in the two instruments w e re, in fact, distinct in 

relat ion to short-term memory. STADP showed greater complexity than 

MMSE for the designated “ registration” task of this instrument, possibly 

l e a d i n g  t o  t h e  l a c k  o f  correlation.  

 

Table 3b 

There was an inverse correlation between STADP and GDS (rho = -0.25; p = 

0.018), with the following stages: short-term memory (rho = -0.17; p = 0.170); 

executive function and language in STADP (rho = -0.30; p = 0.003); and 

episodic memory (rho = -0.18; p = 0.085), thus characterizing discriminating 

validity.  

Content validity was initially achieved with the participation of specialists in task 

elaboration, using pieces from the Proverb Memory Game that were 

specifically designed for the elderly. There were significant correlations (p < 

0.001) with all the protocol tests. There was a stronger correlation with the 

Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease (CERAD) word list 

(rho = 0.60). 

The functions evaluated in stage B of STADP (executive functions and 

language) were significantly related to the standardized tests of executive 

functions and language, namely, Semantic Verbal Fluency (SVF) (rho = 0.50; p 

< 0.001) and DS ( rho = 0.41; p < 0.001). 

Acceptable internal consistency was found with regard to STADP, using 

Cronbach’s alpha coefficient (0.71). The correlations among the items of the 

three stages of the instrument under study were: short-term memory with 
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executive functions and language (rho = 0.60); short-term memory with 

episodic memory (rho = 0.64); and executive functions and language with 

episodic memory (rho = 0.32). The results from these stages i n d i c a t e d  

stronger correlations with total STADP score (rho = 0.85; p < 0.001); short-term 

memory (rho=0.89; p<0.001), episodic memory and executive functions and 

language (rho = 0.67; p < 0.001). This finding indicates that memory had a 

significant influence on the total performance in STADP, as well as on the 

““reaction time” - EM (rho = -0.37) and STM (rho = -0.36). The results regarding 

correlations were both inverse and low, but significant (p < 0.001). The 

“reaction time” in STADP also showed a significant correlation (rho = 0.25; p 

= 0.02) with the “reaction time” of the Neuropsi Figure copy. The STADP 

memory also interfered with reaction time for episodic memory (rho = 0.38; p < 

0.001), short-term memory (rho = 0.29; p = 0.005) and “proverb recognition”, 

requested after a mean of forty minutes. The latter showed correlating results 

for episodic memory (rho = 0.38; p < 0.001) and for short-term memory (rho = 

0.29; p = 0.005). The same findings were observed with the total score i n 

STADP (rho = 0.33; p = 0.001). However, executive functions and language did 

not interfere with “ proverb recognition” (rho = 0.06; p = 0.55), although it 

affected the “ reaction time” (rho = -0.39; p < 0.001), showing worse results at 

this stage by requiring longer time for completion. There was also a stronger 

correlation between “proverb recognition” and the word list (rho = 0.49; p < 

0.001). 

There was a significant association between STADP screening and t h e  

medical diagnosis (p < 0.001), which was not observed in using the MMSE, p = 

0.07 (Table 4). 
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Table 4b 

Regarding schooling, the cutoff point for 1-7 years of schooling was 6.49, with 

80% sensitivity and 77.8% specificity. Therefore, scores below 6.5 may 

indicate that a more thorough neuropsychological evaluation could be 

necessary, as shown on the ROC curve (Figure 1). In the category of ≥ 8 years 

of schooling, the cutoff point found was 8.66, with 84.6% sensitivity and 86.1% 

specificity, indicating a level below 8.67 in STADP (Figure 2). 

 

 Figure 1 

 Figure 2  

In the three-month retest, there was 8% mortality, and other reasons for non-

participation included clinical comorbidities and loss of interest. It is possible 

that the offer of a memory workshop increased adherence for the retest. There 

was inter-rater agreement, with Kappa equal to 1 (p < 0.001). 

 

Discussion 

The results suggest that STADP has the psychometric properties of an 

instrument capable of identifying the initial alterations of AD. STADP may 

contribute towards this cognition assessment, along with other standard 

instruments used in specialized centers. 

In a  p r e v i o u s  study from our group, STADP c o r r e l a t e d  w i t h  the 

total scores of the three standardized tests applied to sixty elderly persons. That 

group consisted of 14 individuals with early AD and 46 individuals without AD. 

The correlation in that study was assessed with MMSE (r = 0.64; p < 0.001), VF 
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(r = 0.56; p < 0.001) and CDT (r = 0.50; p < 0.016)
22

. In the present study, the 

test continued to be significantly correlated with MMSE (rho = 0.73; p < 0.001), 

VF (rho = 0.58; p < 0.001), CDT (rho = 0.45; p < 0.001) and GDS (low and 

inverse correlation). Similar results were found by Banhato and 

Nascimento
14

, who showed a weak correlation (r = -0.17; p = 0.085) among 

indiv iduals at tend ing the Center for Epidemiologic Studies, who were 

assessed using the Depression Scale (CES-D) and the Symbols Search 

subtest (executive function test). 

The present findings corroborate those observed in a meta-analysis study 
27

, 

using 47 papers with more than 9,000 controls and over 1,000 patients with 

preclinical AD. Those papers were selected to analyze the effect on cognitive 

skills after three years of symptoms. Episodic memory and executive functions 

were the most affected domains, in addition to those not assessed by STADP.  

When considering the precision of the instrument, it is necessary to analyze  

age and schooling variables. In the present sample, no elderly individuals with 

AD were younger than 65 years. This finding is in agreement with the higher 

prevalence of AD among older subjects1, a n d  i t  a v o i d e d  t h e  

i n c l u s i o n  o f  pre-senile AD cases in the present sample, which could have 

affected the interpretation of the results. Older individuals with AD performed 

better in the middle score for abstraction (stage B). This finding may be 

indicative of the need for more thorough studies. It should be noted that, in this 

study, several elderly individuals reported having learned the proverbs from 

their grandparents, showing that these proverbs are passed down from 

generation to generation, a finding that is in agreement with the literature. The 
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influence of previous knowledge of the proverbs was related to greater 

abstraction in a study with healthy elderly subjects
11

. 

In accordance to the literature, no influence from gender was detected in the 

present study. On the other hand, schooling favorably affected the test results 

from elderly individuals without AD, thus corroborating the literature regarding 

the better achievements of individuals with higher degrees of schooling. 

Regarding GDS, larger studies may be necessary. It is possible that schooling 

brings forth greater consciousness regarding treatment and symptoms 

management. Previous papers on AD, age and schooling did not show any 

meaningful influence from these variables on STADP 6. In the absence of AD, 

our results are in disagreement with those of Siviero 11, who reported worse 

performance among individuals aged over 65 years. That study quoted another 

paper that showed results similar to these of our group, in which older 

individuals with greater schooling obtained better results from proverb 

abstraction. Therefore, larger studies may need to be carried out on this 

subject, before any conclusion can be reached. When the same STADP stage 

variables were analyzed, the worst performances were obtained in the AD 

group, without gender influence. This finding is in agreement with the literature 

6,7,16,26. 

There is no consensus in the literature regarding the influence of schooling on 

meta-linguistic tasks and on proverb interpretation16 among AD patients. The 

present study did not find any correlation between these variables. For memory 

tasks in the present study, individuals without AD showed an influence from 

schooling in STM (p = 0.006) and in EM (p < 0.001). This perspective leads to 

the question of whether schooling has a protective role for cognition. The STM 
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stage influenced the STADP final result remarkably, suggesting that it might 

detect early stages of AD. The same finding has been observed in the literature, 

in a meaningful correlation with proverb abstraction (B stage). The importance 

of EM (C stage) has been confirmed by the findings of the present study, which 

are in accordance with those of Charchat6. These results emphasize the 

importance of EM in the transition from a normal condition to the early stages of 

AD. 

Concerning “proverb recognition”, better results were found among individuals 

who had better codified the information, in agreement with the results from 

Degenszajn et al 28. 

The internal consistency of the subtests showed them to be adequate, thereby 

ensuring sufficient reliability for STADP, without the need for new evaluation 

studies. There was no divergence among the examiners, which further 

characterized the instrument as reliable. The variable “schooling” needs to be 

emphasized by means of appropriate cutoff points, since it showed higher 

sensitivity and specificity depending on the schooling levels. 

This finding is relevant, since false negative results in AD screening could thus 

be decreased. Higher schooling was related to better performance in the 

STADP (short-term memory tasks, executive functions and language) among 

elderly individuals without AD. However, episodic memory did not show any 

influence from age or schooling on either group, thus reinforcing the relevance of 

this new STADP tool for AD The influence of mood on the STADP 

performance among  elderly individuals could be observed in EF and L (rho = -

0.30; p = 0.003). Similar results were reported by Argimon et al 4, and further 
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confirmed by Siviero
11

, whose work showed an increased number of verbal 

errors during proverb interpretation. 

The greatest difficulty in the present study was to select elderly outpatient 

individuals with CDR = 1, since this population often presents more advanced 

phases of the cognitive deficit, thus limiting the sample selection. A  d e f i c i t  

i n  health education r e g a r d i n g  a w a r e n e s s  a m o n g  t h e  

population regarding the importance of early AD treatment was observed. 

Additionally, a lack of professionals for screening early AD was observed in 

specialized state institutions, as well as in private care facilities. This finding 

justifies continued research on dementia screening, as well as an increase in 

specialized care and treatment by multidisciplinary teams. 
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Table 1b: Cognitive and mood performance of the sample in the STADP,MMSE and GDS tests 

 

STADP  MMSE  GDS 

   
n  Mean   SD   Sig.

 
Mean   SD   Sig.  Mean   SD  Sig. AD 

Sex  Male  09   4.05  2.91  0.369  21.56  4.22  0.559   3.00  2.12  0.159 

Female  19  5.29  3.56  20.63  3.68  4.58  2.91 

Age Range  <75  08  5.08  4.38  0.121  21.38  3.85  0.931  5.00  3.70  0.525 

75-79  09  3.12  1.67  20.78  4.71  3.89  2.89 

≥80  11  6.21  3.19  20.73  3.29  3.55  1.75 

Schooling  1-7  15  4.37  3.43  0.390  21.33  4.22  0.556  4.53  2.75  0.349 

≥8  13  5.49  3.32  20.46  3.38  3.54  2.76 

Subtotal  28  4.89  3.37  -  20.93  3.81  -  4.07  2.75  - 
 

No AD 
 

Sex  Male  17  9.66  4.04  0.415  25.41  3.48  0.069  3.24  2.33  0.789 

Female  46  10.44  3.03  26.80  2.89  3.04  2.57 

Age Range  60-64  20  11.21  3.61  0.178  26.95  3.33  0.515  2.80  1.76  0.902 

65-69  14  9.97  3.47  26.21  2.39  3.00  2.45 

70-74  19  10.35  2.63  26.58  2.24  3.32  2.87 

≥75  10  8.40  3.34  25.40  2.59  3.40  3.27 

Schooling  1-7  27  8.61  3.27  0.001  25.11  2.95  0.001  4.11  2.79  0.004 

≥8  36  11.44  2.84  27.42  2.03  2.33  1.96 

Subtotal  63  10.23  3.32  -  26.43  2.70  -  3.10  2.49  -  

 

STADP: Screening Test for Alzheimer’s Disease with Proverbs; MMSE: Mini-Mental State Examination; GDS: Geriatric 

Depression Scale. 
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Table 2b. Cognitive performance of the sample in the STADP subtests (stages A.B.C) in relation to the variables. 

STM-STADP  EF,L-STADP  EM-STADP 

   
n  Mean   SD   Sig

 
Mean   SD   Sig.  Mean   SD   Sig. 

AD 

Sex  Male  09   2.93  1.25  0.379   0.67  0.87  0.450   0.44  1.33  0.601 

Female  19  3.50  1.70  1.00  1.15  0.79  1.72 

Age Range  <75  08  3.20  2.02  0.201  0.50  1.07  0.027  1.37  2.20  0.208 

75-79  09  2.68  1.25  0.44  0.73  0.00  0.00 
≥80  11  3.94  1.32  1.55  1.04  0.73  1.62 

Schooling  1-7  15  3.04  1.65  0.317  0.60  1.06  0.120  0.73  1.71  0.849 

≥8  13  3.65  1.46  1.23  1.01  0.62  1.50 

Subtotal  28  3.32  1.57  -  0.89  1.07  -  0.68  1.59  - 
 

No AD 
 

Sex  Male  17  4.55  1.54  0.060  1.71  1.10  0.921  3.47  2.10  0.817 

Female  46  5.13  0.87  1.67  1.14  3.61  2.09 
Age Range  60-64  20  4.96  1.35  0.282  1.95  1.10  0.621  4.30  1.92  0.134 

65-69  14  5.26  0.85  1.50  1.16  3.21  2.36 

70-74  19  5.09  0.86  1.63  1.16  3.63  2.06 

≥75  10  4.40  1.25  1.50  1.08  2.50  1.65 

Schooling  1-7  27  4.54  1.28  0.006  1.00  0.87  0.000  3.04  2.19  0.077 

≥8  36  5.30  0.84  2.19  1.01  3.97  1.92 

Subtotal  63  4.98  1.11  -  1.68  1.12  -  3.57  2.08  - 

STADP: Screening Test for Alzheimer’s Disease with Proverbs; STM: Short-term Memory (stage A); EF,L: Executive Functions 

and language (stage B); EM: Episodic Memory (stage C)
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Table 3b: Spearman’s correlation between the STADP stages and some MMSE categories for convergent construct validity. 
 

  

STADP 

STM 

Max=6 

STADP   
STADP 

EF and L   
EM 

Max=3  
Max=6 

STADP   
MMSE 

Total  
STM 

Max=15  
Max=3 

MMSE 
EF and L 

Max=3 

MMSE 
EM 

Max=3 

 

MMSE Total 

Max=30 

 
Spearman's rho 

STADP STM 
Max=6 

 
1,000 

 
,603(**)  ,636(**) 

 
,854(**)  -,030 

 
,543(**) 

 
,494(**) 

 
,621(**) 

 
 

 
STADP 

. ,000  ,000 ,000  ,779 ,000 ,000 ,000 

 EF and L 
Max=3 

 1,000  ,323(**) 

 
.  ,002 

,667(**)  ,018 

 
,000  ,865 

,413(**) 

 
,000 

,324(**) 

 
,002 

,441(**) 

 
,000 

 STADP 
EM 

  
1,000 

 
,894(**)  ,082 

 
,427(**) 

 
,640(**) 

 
,691(**) 

 Max=6   
. 

 
,000  ,439 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 STADP 
Total 

   
1,000  ,055 

 
,533(**) 

 
,632(**) 

 
,733(**) 

 Max=15    
.  ,602 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

MMSE STM 
Max=3 

 
MMSE 

EF and L 

Max=3 

 
MMSE 

EM 

Max=3 

1,000 ,021 ,054 ,239(*) 

. ,844 ,614 ,022 

 
 

1,000 
 

,392(**) 
 

,728(**) 

 
 

. 
 

,000 
 

,000 

  
 

1,000 
 

,765(**) 

  
 

. 
 

,000 

MMSE Total 
Max=30  

1,000 

N  91 

STADP: Screening Test for Alzheimer’s Disease with Proverbs; MMSE: Mini-Mental State Examination; STM: hort-term Memory; EF: Executive functions; 

L: Language; EM: Episodic Memory; Maximum: maximum or total scores of each stage. 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



 

 

118 

 MMSE screening   Medical 
diagnosis 

 

No Screening Total Control AD T
o
t
a
l 

screening      
STADP No screening 40 6 46 43 3 4

6 screening  
Screening 

 
28 

 
17 

 
45 

 
20 

 
25 

 
4
5 

 Total 68 23 91 63 28 9
1 

 

 
 

 

Table 4: Agreement between STADP screening and the other assessments (Medical and MMSE screening). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MMSE: Mini-Mental State Examination; AD: Alzheimer’s Disease; STADP: Screening Test for Alzheimer’s 

Disease with Proverbs. 
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Figure 1: ROC curve of the elderly with 1-7 years of schooling, considering medical diagnosis. 



120 

 

 

Figure 2: ROC curve of the elderly with > 8 years of schooling, considering medical diagnosis. 
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