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RESUMO
INTRODUÇÃO:

A

deficiência

intelectual

(DI)

é

um

transtorno

do

neurodesenvolvimento caracterizado por rebaixamento significativo das funções
intelectuais e prejuízos importantes das capacidades adaptativas, com início antes
dos 18 anos. Para o diagnóstico da DI, há a necessidade da avaliação psicométrica
da inteligência, um procedimento especializado de alto custo e demorado. A suspeita
clínica de DI frequentemente parte do médico, que carece de instrumentos de
triagem validados que permitam a indicação precisa de avaliação neuropsicológica
para os casos selecionados. A versão pediátrica do Mini Exame do Estado Mental
(MEEM) vem sendo estudada como recurso de triagem, demonstrando boa
sensibilidade, porém com baixa especificidade. Há necessidade de se reconhecer
quais outros fatores neuropsicológicos, além da inteligência, contribuem para os
resultados

do

MEEM.

OBJETIVO:

Avaliar

a

relação

entre

as

funções

neuropsicológicas e o desempenho no MEEM (escore total e itens) em uma amostra
selecionada de crianças e adolescentes com dificuldade escolar e suspeita clínica de
DI. MÉTODOS: Participaram 54 crianças e adolescentes, entre 7 anos a 14 anos,
atendidos no setor de Neuropediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro. A
amostra de conveniência foi avaliada por neuropediatra através de anamnese
estruturada e exame clínico, com posterior aplicação por neuropsicólogas da Escala
de Inteligência para Crianças Wechsler - WISC-IV e do MEEM. RESULTADOS: O
quociente intelectual total foi rebaixado em 75,9% da amostra. Todos os subtestes e
índices do WISC-IV apresentaram correlação significativa diretamente proporcional
ao escore total do MEEM, exceto o Índice de Compreensão Verbal. Os subtestes
Informação, Sequência de Números e Letras e Procurar Símbolos e o Índice de
Memória Operacional foram variáveis independentes significativas para o total de
MEEM. Os subtestes e índices do WISC-IV que apresentaram maior relação
independente com cada item do MEEM foram Informação e o Índice de Memória
Operacional. A capacidade explicativa geral dos subtestes foi moderada, ou seja,
43% da variabilidade do escore MEEM foi explicada pelos subtestes. Porém, a
capacidade explicativa geral dos índices foi fraca, ou seja, apenas 15% da
variabilidade do escore MEEM foi explicada pelos índices. CONCLUSÃO: A relação
entre a capacidade cognitiva global e o MEEM reflete uma correlação universal dos
itens do WISC IV. Há, contudo, uma possível correlação mais próxima entre
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memória operacional e linguagem com os escores do MEEM. Pode-se supor que as
presenças de déficits nas funções executivas, na memória, na linguagem e na
velocidade de processamento tenham influenciado o baixo desempenho das
crianças na versão pediátrica do MEEM.

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência intelectual, avaliação neuropsicológica, MEEM
versão pediátrica, criança, adolescente.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Intellectual disability (ID) is a neurodevelopment disorder
characterized by a significant lowering of intelectual functions and important losses in
adaptive capacities, starting before 18 years old. There is need, for the ID diagnosis,
of a psychometric evaluation of intelligence, which is a specialized procedure, of high
costs and time-consuming. The clinical suspicion of ID frequently comes from the
physician, that is in need of validated screening instruments that allow the precise
indication of neuropsychological evaluation for the selected cases. The pedriatic
version of the Mini Mental State Examination (MMSE) has been studied as a
screening resource, showing good sensibility, but with low specificity. There is need
to recognize which other neuropsychological factors, besides intelligence, contribute
to

the

MMSE

results.

OBJECTIVE:

To

evaluate

the

relations

between

neuropsychological functions and the MMSE performance (total score and items) in a
selected sample of kids and adolescents facing difficulties in school and clinical
suspicion of ID. METHODS: 54 kids and adolescents participated, all within 7 and 14
years old, serviced by the Neuropediatric sector of the Hospital Universitário Antônio
Pedro. The convenience sample was evaluated by a neuropediatrician through
structured anamnesis and clinical exams, with subsequent application by
neuropsychologists of the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) and the
MMSE. RESULTS: The intelectual ratio was low in 75,9% of the sample. All subtests
and WISC-IV rates showed significative direct proportional correlation to the total
MMSE score, except for the Verbal Comprehension Index. The subtests Information,
Letter-Number Sequencing and Symbol Search and the Working Memory Index were
significative independent variables for the MMSE total. The subtests and WISC-IV
indexes that showed greater independent relation with each MMSE item were
Information and the Working Memory Index. The general explanatory capacity of the
subtests was moderated, 43% of the MMSE score was explained by the subtests.
However, the general explanatory capacity of the indexes was weak, only 15% of the
score variability was explained by the indexes. CONCLUSION: The relation between
the global cognitive capacity and the MMSE reflects a universal correlation of the
WISC-IV items. There is, however, a possible closer correlation between operational
memory and language with the MMSE scores. One can assume that the presence of
deficits in executive functions, in memory, language and processing speed have
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influenced the low performance of kids in the pediatric version of MMSE.

KEYWORDS: Intellectual Disability, Neuropsychological Evaluation, MMSE Pediatric
Version, Child, Adolescent
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INTRODUÇÃO
A deficiência intelectual (DI) é um transtorno do neurodesenvolvimento
caracterizado por déficits funcionais significativos, tanto intelectuais quanto
adaptativos, manifestando-se ao longo das fases do desenvolvimento (até os 18
anos). Para o diagnóstico da DI, é necessária uma análise da capacidade cognitiva
global do indivíduo, feita através de testes psicométricos padronizados de
inteligência e da avaliação do comportamento adaptativo (DSM-5, 2014). O
diagnóstico necessita, minimamente, de um neuropsicólogo para a avaliação
psicométrica e de um médico para a análise clínica, tanto da sintomatologia quanto
dos fatores etiológicos.
Em todo o mundo, foram feitos diversos estudos a fim de investigar a
prevalência de DI. Constatou-se uma variação entre 1% e 3%, com maior incidência
no sexo masculino, tanto em adultos quanto em crianças e adolescentes. A
inteligência é uma capacidade bastante geral, pois envolve um conjunto complexo
de habilidades cognitivas, assim, prejuízos intelectuais têm um impacto direto na
aprendizagem, no sucesso escolar e na rotina diária (MAULIK, 2015).
O diagnóstico da DI engloba uma análise clínica ampla dos prejuízos de vida
diária. É necessário especificar o nível da gravidade atual, que pode ser classificada
como leve, moderada, grave ou profunda de acordo com o funcionamento intelectual
da pessoa. É através do comportamento adaptativo que se determinará o nível de
apoio que essa pessoa necessitará para exercer suas atividades rotineiras. (APA,
2014; ALMEIDA, 2012).
O uso de testes padronizados válidos para indicar o quociente intelectual
(QI) é de uso específico do psicólogo. O psicólogo especializado em Neuropsicologia
estaria mais apto para este fim, pois suas ações estão baseadas na interrelação dos
aspectos funcionais e disfuncionais do cérebro (Resolução, CFP Nº 002/2004). A
aplicação de baterias de testes neuropsicológicos possibilita uma compreensão das
verdadeiras

capacidades

cognitivas

da

criança,

todavia,

a

avaliação

neuropsicológica é um processo longo e com alto custo. Desta forma, o uso de um
instrumento de rastreio cognitivo rápido, breve e de uso não exclusivo dos
psicólogos poderia favorecer o diagnóstico precoce, uma vez que a hipótese clínica
de DI normalmente parte do médico que acompanha, em regularidade, crianças.
Dentre os possíveis instrumentos de rastreio cognitivo optou-se pela versão
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pediátrica do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Esta versão foi desenvolvida
por Ouvrier e colaboradores (1993) a partir dos estudos preliminares de Folsteins F.
et al (1975). Desde que Folsteins F. et al (1975) desenvolveram o instrumento “MiniMental State Examination (MMSE)” ele tem sido amplamente empregado no rastreio
de déficits cognitivos em adultos, principalmente nos casos de hipótese de
demência. Ao longo dos anos, inúmeras pesquisas continuaram ampliando e
consagrando os estudos do MMSE. A partir da observação das vantagens ligadas à
rapidez, facilidade de aplicação, praticidade e o fato de não ser necessário um
profissional especializado para aplicá-lo, foram iniciadas pesquisas para o seu uso
em crianças (LORENZO, 2001).
Estudos mostraram sua utilidade no rastreio de déficits cognitivos em
crianças e adolescentes em diversos países. Imam I. et al (2003) analisaram o
desempenho de crianças nigerianas no MEEM e os testes de orientação e atenção
foram os mais indicativos de dificuldades cognitivas, mesmo quando os resultados
gerais estavam na faixa normal. A pesquisa realizada por Jain e Passi (2005)
concluiu que o MEEM infantil modificado para a população indiana pode ser utilizado
como um teste de triagem para avaliar e monitorar funções cognitivas em crianças.
Rubial-Alvarez et al (2007) realizaram um estudo preliminar com o MEEM
em crianças espanholas e acharam uma correlação significativa entre o MEEM e a
idade cronológica, a idade mental e o escore verbal do teste de inteligência. No
Brasil Santos et al (2012) empregaram o MEEM em crianças com suspeita de
aprendizagem encaminhadas ao ambulatório do hospital, e encontraram uma
correlação positiva entre o escore total do MEEM e a idade.
Apesar da ampla utilização da versão pediátrica do MEEM como recurso de
triagem, pesquisas vêm demonstrando que o mesmo tem boa sensibilidade, porém
com baixa especificidade (MOREIRA, 2018). Há, portanto, necessidade de se
reconhecer quais outros fatores neuropsicológicos, além da inteligência, contribuem
para os resultados do MEEM. Estas dúvidas geraram uma linha de pesquisa
nomeada: “Aspectos Neuropsicológicos da versão pediátrica do Mini Exame do
Estado Mental - contribuições para diagnóstico de deficiência intelectual.” Esta
dissertação faz parte de um amplo projeto de pesquisa, que teve como principal
objeto de análise a versão pediátrica do Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
(OUVRIER et al., 1993) em uma amostra de conveniência com crianças e
adolescentes com dificuldade escolar e suspeita clínica de DI.
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A primeira pesquisa do grupo procurou avaliar a consistência interna do
instrumento para o diagnóstico de DI, ou seja, se as variáveis do MEEM
correlacionam-se ao construto “inteligência”. Este trabalho, intitulado “Validade do
MEEM em crianças com suspeita de deficiência intelectual, a partir da Teoria de
Resposta ao item (TRI)”, demonstrou que a versão pediátrica do MEEM é um
instrumento com uma boa consistência interna e a validade do construto para
rastreio de prejuízo cognitivo nesta população (FERNANDES, 2018).
A segunda pesquisa avaliou as características operacionais e acurácia do
MEEM como triagem de DI. No trabalho, intitulado “Acurácia do Mini Exame do
Estado Mental para a triagem de DI em uma amostra clínica de crianças e
adolescentes com dificuldade escolar”, constatou-se que o MEEM tem uma acurácia
diagnóstica de 59%. O instrumento, contudo, não demonstrou trazer informações
adicionais à suspeita clínica de DI. Sua capacidade de triar problemas cognitivos
parece genérica (inespecífica). Considerando os critérios do DSM-5 para DI, apenas
29 (53,7%) das 54 crianças avaliadas obtiveram esse diagnóstico (MOREIRA, 2018).
O conjunto de dados da pesquisa, até o presente momento, sugere que a
impressão clínica mostra-se um melhor método de triagem para a indicação da
avaliação neuropsicológica quando existe a suspeita de deficiência intelectual. O
MEEM parece representar uma triagem para a presença de problemas cognitivos
subjacentes à queixa de dificuldade escolar, não tendo, contudo, boa capacidade
discriminatória para um transtorno específico (MOREIRA, 2018). Diante destes
resultados, a última etapa da pesquisa busca entender que outras variáveis
neuropsicológicas, além da inteligência, explicam os resultados do MEEM nesta
amostra.
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2. JUSTIFICATIVA

A partir da observação da larga utilização do MEEM na população infantil,
percebeu-se a necessidade de aprofundar estudos do uso deste instrumento em
crianças com DI. Através de pesquisas bibliográficas, não se verificou estudos com
esta ênfase. O presente estudo se justifica pela grande necessidade de ampliar a
avaliação da relação entre as funções neuropsicológicas, para diagnóstico de
deficiência intelectual (DI), e o desempenho dos pacientes suspeitos em testes de
triagem. O resultado deste trabalho permitirá um conhecimento mais abrangente das
dificuldades cognitivas que podem estar presentes em crianças com queixa de
dificuldade escolar, com vista ao diagnóstico diferencial, trazendo informações
complementares aos trabalhos já existentes na área. O diagnóstico preciso e
precoce da DI é importante, possibilitando a reabilitação e, consequentemente, a
inclusão escolar e social destes indivíduos.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. NEUROPSICOLOGIA: UMA BREVE APRESENTAÇÃO

A neuropsicologia é uma ciência multidisciplinar e complexa, pois está
fundamentada em diversas áreas de conhecimento. Faz parte do campo das
neurociências e surge a partir dos conhecimentos adquiridos da neurologia e da
psicologia cognitiva. Existe um consenso entre importantes autores da área de que o
principal objeto de estudo da neuropsicologia é a investigação entre a relação da
cognição, ou seja, das funções mentais e a análise do comportamento humano.
(SEABRA, 2014).
É uma disciplina científica, pois analisa a intricada relação do cérebro e da
cognição humana fazendo uma interface com diferentes áreas do conhecimento.
Também busca um melhor entendimento de onde está a lesão, percebe qual função
cognitiva deve ser analisada, que estruturas neurais atuam e são afetadas por esta
cognição, e como e porquê reabilitar o paciente com déficits cognitivos. Essa ciência
ajudou a estabelecer conexões entre modelos neurais, oriundos da biologia e
modelos cognitivos, fornecidos pela psicologia cognitiva e pela linguística. Os
estudos neuropsicológicos enfatizam às seguintes funções cognitivas humanas: fala
e linguagem, leitura e escrita, cálculo, atividade gestual, percepção, memória e
atenção (MALLOY-DINIZ, et al, 2016).
A neuropsicologia conta com a participação ativa de médicos e
fonoaudiólogos,

que

têm

trazido

inúmeras

contribuições

da

neurologia

comportamental e neuropsicologia da linguagem. Diversas áreas clínicas que atuam
na educação especial e reabilitação dos déficits cognitivos adquiridos ou de
desenvolvimento se interessam pela neuropsicologia, a saber: psicólogos, médicos,
fonoaudiólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre
outros (SERAFINI, 2008).
A avaliação neuropsicológica (ANP) é uma forma de avaliação psicológica
adequada em casos de déficits funcionais relacionados a um problema neurológico.
A ANP tem por principal objetivo coletar dados clínicos para investigar quais
funções cognitivas estão preservadas e quais estão comprometidas, porém não se
limita a isso. Este processo tem contribuído no diagnóstico diferencial de
determinados transtornos, na compreensão do funcionamento cerebral, auxilia no
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entendimento da extensão das perdas e busca os pontos com prejuízos que cada
transtorno causa no sistema nervoso central do paciente (MALLOY-DINIZ, 2008).
Usualmente,

o

neuropsicólogo

utiliza

instrumentos

como

testes

psicométricos e baterias neuropsicológicas. Desta forma é possível estabelecer tipos
de intervenções e exercícios a fim de propiciar a reabilitação específica para cada
indivíduo. Também são utilizados instrumentos da avaliação psicológica como a
entrevista, as técnicas de observação comportamental, o psicodiagnóstico, as
escalas, os inventários, as provas situacionais, questionários, entre outros (MÄDERJOAQUIM, 2010; CUNHA, 2007).
No Brasil, o uso de testes psicológicos constitui função privada do psicólogo,
conforme dispõe o Art. 13 da Lei nº 4.119/62. O resultado do processo avaliativo
gera um laudo e esse deve ser claro, específico e de acordo com o que foi solicitado.
O especialista em neuropsicologia deve atuar no diagnóstico, acompanhamento,
tratamento, reabilitação, na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e
do comportamento focalizando a relação entre estes aspectos e o funcionamento
cerebral. Para esses fins utiliza-se de conhecimentos teóricos advindos da
neurociência e pela prática clínica, metodologia experimental ou clínica (Resolução
CFP Nº 002/2004).
Por sua vez, a neuropsicologia da inteligência deve ser entendida como uma
área ampla, complexa e multidimensional. O psicólogo deve ter o domínio sobre as
bases neurobiológicas e como ocorre o desenvolvimento das habilidades cognitivas
ao longo do período de desenvolvimento infantil. É fundamental perceber que as
diversas interações e influências do meio externo vão impactar o desenvolvimento
futuro de habilidades mais complexas, como as funções executivas (FE) e as
habilidades acadêmicas (leitura, escrita e matemáticas). De igual forma, é importante
o conhecimento, o domínio dos instrumentos e procedimentos empregados na
avaliação neuropsicológica, para traçar o perfil cognitivo das crianças e/ou
adolescentes (MECCA, 2014).
Para esses propósitos, são utilizados instrumentos padronizados para
análise das seguintes funções: abstração, memória, aprendizagem, habilidades
acadêmicas, processamento da informação, visoconstrução, afeto, funções motoras
e executivas. Desta forma, instituem-se parâmetros para emissão de laudos com
objetivos clínicos, jurídicos ou de perícia e complementa-se o diagnóstico na área do
desenvolvimento e aprendizagem (Resolução CFP Nº 002/2004). A avaliação
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neuropsicológica (ANP) pode auxiliar o médico no diagnóstico diferencial de diversos
transtornos, incluindo a deficiência intelectual, estabelecer a presença ou não de
uma

disfunção

cognitiva

e

sinalizar

as

facilidades

e

dificuldades

desse

funcionamento.
O neuropsicólogo busca uma melhor percepção do nível de prejuízo
biopsicossocial, que o indivíduo está vivenciando. A ANP baseia-se na demanda que
o paciente apresenta ou no direcionamento específico de outro profissional, como
por exemplo, o médico, o psicólogo (não especialista) e o fonoaudiólogo. Cada caso
deve ser percebido de forma individualizada. Porém, os resultados da avaliação
neuropsicológica não devem ser entendidos como definitivos, visto que se trata de
um corte temporal no funcionamento cognitivo atual daquele indivíduo. Um
diagnóstico

definitivo

pode

demandar

acompanhamento

do

caso,

equipe

multidisciplinar e obtenção de outras informações que perpassam a natureza da
avaliação, além de outros exames complementares (MÄDER-JOAQUIM, 2010;
COUTINHO, 2014).

3.2. INTELIGÊNCIA

A cognição compreende um conjunto de habilidades cerebrais fundamentais
para aquisição do conhecimento, também conhecido como inteligência. Esta é
formada na medida em que o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda
informação captada através dos sentidos. São estruturas complexas do pensamento,
envolvendo a capacidade para produzir respostas às demandas do mundo externo
(SIMONETTI, 2012; MATLIN, 2004).
As capacidades cognitivas são mencionadas como fatores amplos que se
organizam em níveis hierárquicos. A inteligência é percebida como um processo que
envolve as capacidades gerais, o conhecimento adquirido e as capacidades
sensório-motoras que são dependentes de domínios. Ao se falar de domínios
cognitivos e inteligência, deve-se pensar na forma como o indivíduo adquire o
conhecimento, compreende, analisa, sintetiza, avalia e aplica esta informação
(PRIMI, 2005; BLOOM, 1993).
A inteligência não deve ser considerada apenas como um conhecimento
adquirido nos livros ou a desenvoltura para a resolução de um teste. Ela indica a
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capacidade abrangente e profunda de entender o mundo, perceber, significar os
fatos ou imaginar soluções para as mais diversas situações. A inteligência pode ser
observada de forma geral ao perceber as associações adequadas entre ela e, por
exemplo,

o

rendimento

escolar,

profissional,

ocupacional

e

familiar

(GOTTFREDSON, 2006).
Buscando o entendimento da estrutura da inteligência, em 1927, o psicólogo
inglês Charles Spearman foi o precursor de seu estudo quantitativo, ao elaborar a
primeira teoria formal de base empírica sobre a inteligência. Spearman desejou
desenvolver uma teoria da inteligência que não fosse dependente do conhecimento
do conteúdo. Para ele, a base conceitual da capacidade intelectual era o raciocínio
abstrato, ou seja, a capacidade de perceber e aplicar as relações (ANDRÉSPUEYO, 2006; ANASTASIA & URBINA, 2000).
Spearman desenvolveu o conceito da análise fatorial, onde o desempenho
nos diversos testes cognitivos dependia, fundamentalmente, de uma única
capacidade mental geral, que ele chamou de inteligência geral ou fator g. Sua teoria
de inteligência geral foi originalmente chamada Teoria Bifatorial, pois a variação de
uma medida psicométrica poderia ser dividida em um fator geral (fator g) que as
muitas atividades partilhariam e em fatores específicos (fator s), que seriam
exclusivos e característicos a tarefas individuais (SEABRA et al., 2014)
Diversos outros estudos sobre inteligência tentaram construir um sistema
classificatório das capacidades cognitivas humanas numa estrutura hierárquica. As
capacidades imprescindíveis para a sobrevivência humana estariam na parte
superior desta hierarquia e seriam comandadas pelo fator geral (g). Na parte inferior,
com maior autonomia, estariam às capacidades específicas. A inteligência geral (g)
seria obtida em consequência de uma matriz de correlações, composta por uma
série de testes de habilidades (LUBINSKI, 2004).
O Modelo Teórico Cattell-Horn-Carroll de Inteligência (McGREW, 1998,
apud, SEABRA, 2014, p 31) mais conhecido como Modelo CHC é o mais aceito até
hoje. Este modelo propõe uma organização hierárquica das dimensões da
inteligência. O Modelo CHC deve ser compreendido de uma forma complexa e
abrangente, pois o fator geral (fator g) da inteligência surge, estatisticamente, da
correlação de várias habilidades específicas. Admite-se que parte da oscilação dos
comportamentos relacionados à inteligência pode ser explicada pelas habilidades
específicas do sujeito (LAROS, 2014).
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Van Leewen (2009) afirma que a capacidade cognitiva, ou fator g, tem
origens genéticas, e no meio científico existe uma atenção e busca constante para
entender como essa capacidade se manifesta no funcionamento cerebral. É
fundamental fazer a identificação e discriminação entre a inteligência geral e os
fatores específicos, pois desta forma será possível entender os inúmeros resultados
dos estudos sobre neurologia da inteligência (MENDOZA, 2010).
Muitos pesquisadores buscaram um maior entendimento das questões
relativas à inteligência, cognição e às habilidades humanas. É possível entender a
cognição como o processo de aquisição do conhecimento através da percepção, da
atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento, linguagem entre
outros fatores (CAMPOS, 2012).
Atualmente, o funcionamento intelectual deve ser confirmado pela avaliação
clínica e por testes de inteligência que sinalizem o quociente intelectual (QI) do
indivíduo. O QI pode ser entendido como um indicador derivado de vários testes.
Estes testes medem habilidades gerais ou específicas, como: memória, leitura,
vocabulário, aritmética, conhecimentos gerais, visual, verbal, raciocínio abstrato, etc.
O resultado da pontuação do QI está relacionado à mesma faixa etária do indivíduo
pesquisado e culturalmente análogo à padronização amostral. Embora o QI possa
sofrer alguma variação na medida do aumento etário, ele é um construto com forte
embasamento, pois é um significativo preditor de desempenho. O QI possui uma
forte hereditariedade, porém os fatores relativos ao meio também têm grande ação
sobre ele (KE, X. & LIU, J. 2015).

3.3. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

3.3.1. Conceituação

A deficiência intelectual (DI) é um transtorno do neurodesenvolvimento com
início precoce, manifestando-se antes da criança ingressar na escola. Este grupo de
transtornos é caracterizado por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos
no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional, variando de limitações
muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até
prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência. É frequente a ocorrência de
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mais de um transtorno do neurodesenvolvimento (DSM-5, 2014).
A deficiência intelectual (DI) ou transtorno do desenvolvimento intelectual, é
um transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits
funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e
prático (tabela 1)(DSM-5, 2014). O comportamento adaptativo é a maneira como o
indivíduo se comporta diante das demandas diárias. Este sinaliza a funcionalidade e
promove o ajustamento da pessoa em diversos contextos da vida.
O comportamento adaptativo é acumulado através dos domínios cognitivos,
ou seja, das habilidades conceituais, sociais e pragmáticas, que são assimiladas e
implementadas rotineiramente. A forma como os comportamentos são expressos
contribui para uma maior adaptação ao meio. Assim, prejuízos funcionais resultam
no fracasso do indivíduo em alcançar modelos de desenvolvimento e socioculturais,
no que tange a autonomia e responsabilidade social (VARGUES, 2013). A tabela 1
especifica os domínios adaptativos e respectivas habilidades cognitivas prejudicadas
nos indivíduos que sofrem de DI.
Tabela 1 - Domínios Cognitivos
Domínios

Domínio
Conceitual

Domínio
Social

Domínio
Prático

Habilidades Prejudicadas

Déficits em funções intelectuais, como raciocínio, solução de
problemas,
planejamento,
pensamento
abstrato,
juízo,
aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência,
confirmada tanto pela avaliação clínica quanto por testes de
inteligência padronizados e individualizados.

Déficits em funções adaptativas que resultem em fracasso para
atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à
independência pessoal e responsabilidade social. Sem apoio
continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em
uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação
social e vida independente, e em múltiplos ambientes.

Déficits em funções intelectuais e adaptativas resultam em prejuízos
nas atividades de vida diária, autogerenciamento nos cuidados
pessoais, habilidades ocupacionais, saúde, viagens/transporte,
horários / rotinas, organização escolar segurança, uso do dinheiro,
uso do telefone e recreação.

Fonte: DSM-5 (APA, 2014)
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3.3.2. Etiologia

A etiologia da DI só é conhecida em 30% a 50% dos casos, podendo ser
causas genéticas ou ambientais, congênitas ou adquiridas. As causas que originam
a DI são heterogêneas e podem decorrer de fatores nos períodos pré-natal (antes do
nascimento), perinatal (em torno da época do nascimento) ou pós-natal (na infância
e adolescência). Estas variáveis estão separadas em três grupos etiológicos:
orgânico, genético e sociocultural. A “Trissomia do 21” e o “X frágil” são as causas
genéticas mais comuns e normalmente ocorre a sobreposição destes fatores causais
(CROEN, 2001; VASCONCELOS, 2004; KE, X. & LIU, J., 2015). A tabela 2 resume
os principais fatores causais para DI.
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Tabela 2 - Causas comuns de deficiência Intelectual
Categoria

Pré-natal

Tipo

Exemplo

Distúrbios
Cromossômicos

Síndrome de Down
Síndrome do X frágil
Síndrome de Prader Willi
Síndrome de Klinefelter

Desordens
Genéticas

Erros inatos do metabolismo,
Fenilcetonúria
Hipotireoidismo
Síndromes neurocutâneas
Malformações cerebrais
Outras síndromes dismórficas

Influências
Ambientais
Adversas

Terceiro
Trimestre

Perinatal

Complicações da gravidez
Doenças maternas (problemas cardíacos e renais,
diabetes...)
Disfunção placentária

Prematuridade severa
Parto difícil ou complicado
Trabalho de Parto Trauma de nascimento

Neonatal

Pós-natal

Deficiências: iodo, ácido fólico, etc
Desnutrição grave na gravidez
Substâncias na gravidez: álcool, nicotina, cocaína...
Exposição: metais pesados, químicos; remédios
prejudiciais...
Infecções maternas

Septicemia,
Icterícia grave
Hipoglicemia
Infecções no cérebro: tuberculose, meningite
bacteriana...
Trauma craniano
Exposição crônica ao chumbo
Desnutrição grave e prolongada
Subestimulação severa

Fonte: Tratado de Saúde Mental da Infância e Adolescência da IACAPAP (2015).

Crianças com deficiência intelectual têm maior probabilidade de apresentar
comorbidades e problemas gerais de saúde, quando comparadas a crianças sem
esta condição. Os principais problemas de saúde associados a DI são: Epilepsia
(22%), Paralisia Cerebral (20%), Transtornos de Ansiedade (17%), Transtorno
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Desafiador Opositivo (12%), e Transtorno do Espectro Autista (KE, X. & LIU, J.,
2015).

3.3.3. Diagnóstico

O diagnóstico da DI é feito através da associação de critérios clínicos e
psicométricos, sendo necessário o surgimento do problema ao longo dos 18
primeiros anos de vida. Os critérios clínicos buscam evidenciar déficits funcionais,
intelectuais e adaptativos em três domínios (conceitual, social e prático). O
comportamento adaptativo é um conceito multifatorial, sendo percebido como um
conjunto de habilidades que capacitam o indivíduo a uma inclusão ativa nas rotinas
diárias em casa, no trabalho e na vida acadêmica (OAKLAND & HARRISON, 2008).
O funcionamento intelectual deve ser confirmado através da avaliação
clínica e por testes de inteligência padronizados que indiquem o QI da pessoa. É
considerado rebaixado de forma significativa um QI menor de dois desvios padrões
da média populacional, o que equivale a menos de 3% de uma população normal
(QI≤ 70). Os vários níveis de gravidades da DI são definidos com base no
funcionamento adaptativo, e não em escores de QI, uma vez que é o funcionamento
adaptativo que determina o nível de apoio necessário. As medidas de QI são menos
válidas na extremidade mais rebaixada da variação desse coeficiente (WECHSLER,
2013; DSM-5, 2014).
Conhecer e entender uma doença envolve a aplicação acurada da arte e da
ciência diagnóstica. Este conhecimento ajuda e orienta as intervenções de
tratamento, estratégias de gestão e, em parte, prevê o prognóstico. Além da
identificação da doença é importante saber se o indivíduo poderá trabalhar, realizar
tarefas diárias em casa na escola, ou em outras áreas sociais. Assim, informações
sobre funcionalidade são vitais no diagnóstico da DI (WHODAS, 2015).

3.3.4. Classificação

Outros sistemas além da American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities – AAIDD (2010) definiram e classificaram esse transtorno
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ao longo dos anos: Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10) elaborada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS, 1993), o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5)
organizado pela American Psychiatric Association (APA, 2014) e a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), agregaram uma
perspectiva ambiental e social, por meio de conceitos de funcionalidade da pessoa
com deficiência intelectual (DI). Estes sistemas, de forma geral seguiram as
diretrizes da AAIDD (2010), porém dentro de uma visão mais organicista.
A CID-10 (1993) classifica a deficiência intelectual como leve, moderada,
grave e profunda de acordo com os sintomas e nível de QI. Essa não é mais a forma
desejável. O DSM-5 (2014) indica a necessidade de avaliar o nível de gravidade do
transtorno com base no apoio necessário pelo indivíduo em cada ocasião e nos
prejuízos no comportamento adaptativo.
Desta forma a classificação da DI não se dá mais apenas pelo QI, mas sim
pelo grau de funcionalidade/adaptabilidade da pessoa ao meio em que está inserida.
Para a classificação, assim como a CID-10, é necessário à mensuração do QI
através de testes padronizados de inteligência. A tabela 3 apresenta os quatro níveis
de gravidade da DI, a graduação dos prejuízos e comprometimentos em várias
esferas da vida.
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Tabela 3 - Níveis de gravidades sumarizados para DI - DSM-5.
Domínios

Nível de Gravidade: Leve

Conceitual

Em pré-escolares, pode não haver diferenças conceituais óbvias. Têm
dificuldades acadêmicas na leitura, escrita, matemática, tempo ou
dinheiro. Necessário apoio em uma ou duas áreas para o alcance das
expectativas associadas à idade.

Social

Imaturidade nas relações e no julgamento social. Comunicação,
conversação e linguagem são mais concretas e imaturas. Possível
dificuldade em regular emoções e comportamentos. Há compreensão
limitada do risco em situações sociais.

Prático

Pode efetuar os cuidados pessoais. Precisa de apoio nas tarefas
complexas de rotina. As habilidades recreativas assemelham-se às dos
companheiros de faixa etária, embora o juízo relativo ao bem-estar e à
organização da recreação precise de apoio.
Nível de Gravidade: Moderado

Conceitual

Social

Prático

Domínios

Conceitual

Social

Prático

Atraso nas habilidades conceituais, a linguagem e as habilidades préacadêmicas desenvolvem-se lentamente, lento progresso na leitura,
escrita, matemática e compreensão do tempo e do dinheiro.
Diferenças marcantes em relação aos pares no comportamento social e
comunicação. A linguagem falada é pouco elaborada. Tem boa
capacidade de relacionamento com família e amigos. Dificuldade com
pista/julgamento social e a capacidade de tomar decisão é limitada.
Pode cuidar das necessidades pessoais, mas com longo período de
ensino e tempo para ter independência. Várias habilidades recreativas
podem ser desenvolvidas, mas com apoio e longo tempo de
aprendizagem. Às vezes, o comportamento mal adaptativo está presente
em uma minoria significativa, causando problemas sociais.
Nível de Gravidade: Grave

Alcance limitado de habilidades conceituais. Geralmente, tem pouca
compreensão da linguagem escrita ou de conceitos que envolvam
números, quantidade, tempo e dinheiro. É necessário apoio para a
solução de problemas ao longo da vida.
Bastante limitação na linguagem falada (vocabulário e gramática) com
foco no aqui e agora. Entendem discursos e comunicação gestual
simples. As relações interpessoais constituem fonte de prazer e ajuda.
Precisa de supervisão em todas as atividades cotidianas (refeição,
vestir-se, banho e eliminação). A aquisição de habilidades em todos os
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Domínios

Nível de Gravidade: Grave

(continuação)

Prático

domínios envolve ensino prolongado e apoio contínuo. Comportamento
mal adaptativo e a autolesão estão presentes em uma minoria
significativa.
Nível de Gravidade: Profundo

Conceitual

Social

Prático

Habilidades conceituais costumam ser mais concretas. Usam objetos
direcionados a metas para o autocuidado e recreação. Habilidades
visoespaciais (combinar e classificar) baseadas em características
físicas podem ser adquiridas. Há ocorrência conjunta de prejuízos
motores e sensoriais, porém, pode impedir o uso funcional dos objetos.
Compreensão muito limitada da comunicação simbólica na fala ou nos
gestos. Há utilização ampla da comunicação não verbal e não simbólica.
Aprecia as relações familiares, com cuidadores e outros, além de iniciar
interações sociais e reagir a elas por meio de pistas gestuais e
emocionais. A ocorrência concomitante de prejuízos sensoriais e físicos
pode impedir muitas atividades sociais.
Apoio em todos os aspectos do cuidado físico diário, saúde e segurança.
Exemplos de recreação: ouvir música, assistir filmes, sair para passear
ou atividades aquáticas, tudo isso com apoio.

Fonte: DSM 5 (APA, 2014).

3.4. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM CRIANÇAS COM DI

A avaliação neuropsicológica (ANP) infantil deve de ser feita sob a
perspectiva da neuropsicologia do desenvolvimento, uma vez que envolve o
processo de psicodiagnóstico que enfatiza a relação cérebro e comportamento. A
ANP destaca as diversas dimensões do comportamento humano, sendo composta
por sistemas emocionais, cognitivos e de controle, que estão profundamente
relacionados com o funcionamento cerebral (MIRANDA, 2006).
No caso da hipótese clínica de deficiência intelectual (DI), a avaliação
neuropsicológica (ANP) apresenta algumas especificidades na percepção do nível
cognitivo e no funcionamento adaptativo e comportamental da criança e/ou
adolescente. A avaliação deve estar em consonância com os principais sistemas de
classificação de DI e manuais internacionais de orientação para manejo de DI, como
por exemplo, a CID-10 (OMS, 1993), o DSM-5 (APA, 2014), o Manual Deficiência
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Intelectual: Definição, Classificação e Níveis de Suporte (AAIDD, 2010) e a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF, 2004).
Como já visto anteriormente, para avaliação da deficiência intelectual (DI) é
necessária a estimativa e análise de dois componentes principais, o funcionamento
intelectual e a adaptação comportamental da criança e/ou adolescente ao contexto
socioeconômico em que estão inseridos (COSTA-JÚLIO, 2016.). A Associação
Americana de Deficiências Intelectual e do Desenvolvimento (AAIDD, 2010), ainda
indica outros três itens, garantindo assim o caráter ecológico do diagnóstico: a
participação, interação e papéis sociais, a saúde física e mental e o ambiente e
cultura.
A anamnese, quando existe a hipótese clínica de deficiência intelectual (DI),
não será diferente das demais. Contudo, é indicado que seja dada maior atenção na
construção da história clínica, sobretudo na parte do desenvolvimento infantil. Os
domínios cognitivos mais comprometidos na DI são o motor, a comunicação, a
cognição, o social e as atividades diárias (SHEVELL, 2014).
O nível de gravidade da DI pode ser observado pela quantidade e
intensidade da extensão dos prejuízos. Quanto maior e mais extensos são os
prejuízos, maior será o nível de gravidade. O neuropsicólogo deve considerar o
diagnóstico diferencial na sua avaliação, como: os Transtornos da Comunicação,
Transtornos de Aprendizagem, Transtorno do Espectro Autista e Atraso Global do
Desenvolvimento (antes dos 5 anos). Na maioria dos casos com hipótese
diagnóstica de deficiência Intelectual (DI) observam-se casos de QI limítrofe,
deficiência leve ou no máximo moderada. Também são analisados os fatores de
risco para DI, a estrutura familiar e a funcionalidade desta criança ou adolescente
nos diversos contextos em que estão inseridos (APA, 2014; COSTA-JÚLIO, 2016).
Após a etapa da anamnese é feito o planejamento do processo avaliativo,
quais funções cognitivas devem ser investigadas, que testes serão empregados,
inventários utilizados para checar o comportamento adaptativo e o que mais se fizer
necessário para este fim. Jakab (1990) sugere que a melhor forma para planejar e
avaliar um indivíduo com hipótese diagnóstica de DI é optar por procedimentos
baseados em seu nível intelectual, que pode ser indicado pela idade mental.
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3.5. RELAÇÕES ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS, INTELIGÊNCIA E DI

As funções executivas (FE) podem ser definidas como o conjunto de funções
cognitivas ou habilidades que integradas são fundamentais para o controle
consciente e intencional do comportamento, pensamentos e emoções. Dão suporte
ao indivíduo para gerenciar diversos aspectos da vida com autonomia e
responsabilidade, a fim de alcançar metas frente às exigências e demandas
ambientais na rotina diária. As FE integram e gerenciam diferentes funções
neuropsicológicas, “orquestrando” e mobilizando o sistema cognitivo de maneira
harmônica e encadeada (ZIMMERMANN et al., 2016)
As habilidades executivas e suas respectivas trajetórias de desenvolvimento
têm início na infância, continuam na adolescência, chegando até a idade adulta. A
primeira infância é um período sensível para o desenvolvimento de diversas
habilidades. Nesta fase ocorre elevada plasticidade cerebral, ou seja, maior
capacidade de transformação cerebral devido aos estímulos e vivências. As
habilidades desenvolvidas neste início de vida são vitais para o progresso de
habilidades mais complexas como as FE (CEECD, 2013).
O desenvolvimento das FE é mais lento e ocorre ao longo da fase do
desenvolvimento. Tal fato é atribuído à maturação prolongada do córtex pré-frontal.
Essa área cortical fica localizada na região anterior do cérebro, é responsável pelas
habilidades executivas e é uma das últimas áreas cerebrais a amadurecer
estruturalmente (HUIZINGA, et al., 2006)
Uma das partes mais complexas da cognição é a FE. Esse conjunto de
funções envolve diversos processos, relativamente independentes, que interagem
entre si através de uma estrutura hierárquica ou de forma paralela. Sua aquisição
mostra-se vulnerável a diversas condições negativas, como fatores genéticos ou
adversidades ambientais vivenciadas pela criança desde cedo. As habilidades
executivas possibilitam o controle top-down do comportamento, sendo requeridas
sempre que um processamento automático não é adequado ou suficiente (MALLOYDINIZ et al., 2008 e 2016; CEECD, 2013).
Diamond (2013) em revisão aos estudos de Miyake et al. (2000) sobre FE
em adultos, corrobora a estrutura sugerida por ela, na qual

as três principais

dimensões das FE são o controle inibitório (autorregulação), a memória de trabalho
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e a flexibilidade cognitiva. Essas habilidades são centrais nas FE e integradas
contribuem para o surgimento de funções mais complexas. A percepção de Diamond
sobre as FE destaca-se por não excluir outras habilidades que são referidas por
outros autores como integrantes dos processos cognitivos, como planejamento,
tomada de decisão, fluência e monitoramento (ZIMMERMANN et al., 2016;
DIAMOND, 2013).
Já a memória operacional é um sistema ativo e dinâmico, a partir do qual a
pessoa tem a capacidade de armazenar informações por um tempo curto e limitado,
porém suficiente para manipular tal informação durante a realização de tarefas mais
complexas. Ela exerce um papel fundamental na cognição em tarefas do cotidiano,
por exemplo, nos cálculos mentais e em lembrar-se do que fazia após ser
interrompido.

A

memória

operacional

resulta

de

muitas

etapas

retidas

temporariamente na mente para alcançar um objetivo (BADDLEY, 2002; JACOB &
PARKINSON, 2015).
O controle inibitório, por sua vez, envolve a capacidade de inibir a expressão
comportamental automática (impulso) ou o nível da manifestação cognitiva. Também
possibilita controlar e filtrar pensamentos e ter o domínio atencional, como por
exemplo, conseguir ler um texto mesmo diante de distratores externos como
barulhos. Agora, o conceito da flexibilidade cognitiva descreve a capacidade de
mudar o comportamento para atender às demandas em constante mudança no
ambiente. Envolve a habilidade de mudar de perspectiva no momento de pensar e
agir, e considerar diferentes pontos de vistas na tomada de decisão. Esta
capacidade é importante para se perceber um erro e poder corrigir, conseguindo de
forma rápida e adaptativa ajustar-se às novas situações (ZIMMERMANN et al., 2016;
WEISS et al., 2016).
Existem vários modelos teóricos sobre as funções executivas (FE), mas é
consenso na literatura neuropsicológica que o construto FE não é constituído por
uma única habilidade. Observa-se uma menor uniformidade de opiniões em relação
aos componentes que integrariam estas funções. Outros estudos também
correlacionam a FE com a inteligência (NEANDER et al., 2014).
Friedman e colaboradores (2006) avaliaram a relação das FE e o
desempenho da inteligência fluida (capacidade imediata de resolução de problemas
novos) e cristalizada (sofre influências socioculturais e desenvolve-se ao longo da
vida) com os principais componentes executivos (memória operacional, inibição e
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flexibilidade cognitiva). Constataram que o desenvolvimento da inteligência fluida,
cristalizada e das FE é aperfeiçoado de acordo com a idade, alcançando um platô
aos 10 anos seguido de uma estabilidade nestas funções. Nessa pesquisa ficou
demonstrado que a memória operacional foi a única variável das FE, com relação
direta com as inteligências fluida e cristalizada, podendo antever o desempenho de
ambas.
As funções executivas (FE) gerenciam o funcionamento da inteligência, da
aprendizagem e da memorização, capacitando o indivíduo a evocar informações e
conceitos da memória de longo prazo e integrando-as a novas informações. Assim,
pesquisas sugerem que as FE são responsáveis por estabelecer a interconexão
entre o desenvolvimento anteriormente adquirido (inteligência cristalizada) e a
utilização das novas informações (inteligência fluida). Esse processo ocorre por meio
da interação social e interpessoal (GARNER, 2009).
O modelo (figura 1) proposto por Diamond (2013) das relações entre as
funções executivas (FE) e a inteligência mostra que a memória operacional, o
controle inibitório e a flexibilidade cognitiva são componentes individuais, contudo
colaboram para a execução de tarefas, raciocínio, planejamento e resolução de
problemas. São articulados pela autorregulação do indivíduo, ou seja, pelo controle
do esforço, da atenção executiva e do autocontrole (NEANDER et al., 2014). Abaixo
segue o modelo de Diamond (2013 apud SEABRA et al., 2014, p. 62):
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Funções Executivas

Memória Operacional
Inclui matemática mental,
reordenação de itens ou
relacionamento com uma ideia
Memória
Operacional
Verbal

Memória
Operacional
Visoespacial

Manter o objetivo, ou o
que deveria e não
deveria fazer na
memória operacional é
essencial para saber o
que inibir

Controle Inibitório
Inibição de
Resposta

Controle da
Interferência
Inibição dos
pensamentos
da memória
(inibição
cognitiva)

Inibição ambiental e
distração interna são
essenciais para manter
o foco no conteúdo da
memória operacional e
interesses

Inibição do
nível de
atenção
(selecionar
ou focar a
atenção)

Inibição nível
comportamental
(controle do
Self e
disciplina)

Regulação do Self

Flexibilidade Cognitiva
Inclui a habilidade de pensar “fora dos
padrões”,
algumas coisas
Ajuda naver
criatividade
e teoriadedadiferentes
mente
perspectivas, rapidamente mudar entre
tarefas ou trocar o curso quando necessário

Inclui inibição de
resposta, inibição
atencional, mas também
adicional; manter níveis
ótimos emocionais,
motivacionais,
motivação, níveis
cognitivos

Altos Níveis de Funcionamento Executivo
Raciocínio

Resolução de problemas

Planejamento

Inteligência Fluida é completamente sinônimo

Figura 1: Modelo Diamond: Relações entre funções executivas e a inteligência.

Estudos demonstraram que vários transtornos neurológicos e psiquiátricos
com início na infância se caracterizam por prejuízos significativos em diferentes
componentes das FE, como: o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Transtorno
de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Oposição Desafiante, o
Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (DI), a Esquizofrenia, o jogo patológico,
etc. O comprometimento das FE é também o principal fator cognitivo ligado à perda
de autonomia e funcionalidade em pacientes acometidos por estes transtornos
(JOHNSON, 2012; MALLOY-DINIZ et al., 2014).
O Transtorno do Desenvolvimento Intelectual ou deficiência intelectual (DI)
se caracteriza por déficits cognitivos globais e específicos. Estes prejuízos também
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envolvem muitas habilidades cognitivas ligadas ao funcionamento executivo, como o
raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento,
tomada de decisão, controle inibitório, etc. A criança e/ou adolescente com DI sofre
um grande impacto no desenvolvimento das competências sociais, nas habilidades
sócio-afetivas, nas habilidades escolares e a médio e longo prazo nas habilidades de
trabalho e socioeconômicas (DSM-5, 2014; DENHAM et al., 2012, MOFFIT et al.,
2011)
A avaliação destes possíveis déficits nos componentes executivos na
infância é uma tarefa difícil, devido aos poucos testes normatizados e validados no
Brasil, sendo alguns desses adaptações de instrumentos usados com adultos. A
investigação do funcionamento executivo infantil é menos frequente devido à
percepção tardia de lesões frontais. Essa percepção geralmente ocorre na
adolescência ou início da vida adulta, quando os prejuízos são mais perceptíveis em
vários níveis da vida diária (BARROS & HAZIN, 2013; SEABRA et al., 2014).
Diante da sua relevância, a análise das FE é considerada uma parte
primordial o processo da avaliação neuropsicológica em todas as demandas clínicas,
especialmente em relação às crianças e/ou adolescentes que apresentam sintomas
característicos de deficiência intelectual (DI). Dessa maneira, deve ocorrer uma
avaliação mais aprofundada da FE. Quanto mais cedo estes déficits e níveis de
prejuízos forem sinalizados, mais possível será o fornecimento de importantes
informações, com vistas no diagnóstico diferencial, assim como iniciar precocemente
as intervenções, estimulações e ações eficazes no tratamento (NEANDER et al.,
2014; ZIMMERMANN et al., 2016).
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4. TESTES: FUNCIONAMENTO INTELECTUAL NA INFÂNCIA

Diversos testes psicométricos possuem o objetivo de estimar o quociente
intelectual (QI). Os testes mais amplamente utilizados no contexto clínico e aplicados
internacionalmente a partir da infância são: a Escala de Inteligência Wechsler para
Crianças - 4ª ed – WISC-IV (WECHSLER, 2013), Stanford–Binet Intelligence Scales
- 5ª ed (GALE, 2003), Kaufman Assessment Battery for Children (KAUFMAN, 2004)
e CPM-Raven – Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (RAVEN, J. et al, 2018).
Destes testes, apenas o WISC-IV e o CPM-Raven - Matrizes Progressivas
Coloridas de Raven (RAVEN, J. et al., 2018) estão normatizados e disponíveis para
a população brasileira. É importante destacar, que nenhum teste deve ser
considerado, por si só, como uma bateria completa de testes. Deve-se sempre
complementar a avaliação utilizando outros instrumentos a fim de atender as
especificidades do sujeito. A tabela 4 mostra alguns testes de inteligência
padronizados empregados no Brasil para infância e/ou adolescência.

40

Tabela 4 – Principais testes de inteligência usados no Brasil: infantojuvenil.
Teste

Descrição
Público

WISC-IV
Escala de
Inteligência
Wechsler para
Crianças-4ª ed

Objetivos - Avaliar o desempenho cognitivo, a capacidade
intelectual e o processo de resolução de problemas em
crianças (WECHSLER, 2013). Detalhes na tabela 5 e 7

Público

WASI
Escala
Wechsler
Abreviada de
Inteligência

CPM-RAVEN
Matrizes
Progressivas
Coloridas de
Raven

R2
Teste de
Inteligência
para Criança

- Indivíduos entre 06 à 89 anos de idade.

Objetivos - Atender à necessidade de uma medida breve de
inteligência, tendo boa equivalência com as versões
completas das escalas Wechsler de Inteligência.
- Geralmente utilizado na mensuração cognitiva na
avaliação de problemas de aprendizagem, no
diagnóstico diferencial de transtornos neurológicos e
psiquiátricos e no planejamento de programas de
reabilitação (neuro)cognitiva e em pesquisas.
- Fornece os tradicionais escores de QI Verbal, QI de
Execução e QI Total (WECHSLER, 2014).

Público

SON R 21/2 -7
[a]
Teste Não
Verbal de
Inteligência

- Crianças entre 06 anos à 16 anos e 11 meses.

- Crianças de 2 anos e 6 meses a 7 anos e 11 meses.

Objetivos - Avaliar globalmente o desenvolvimento e as
habilidades cognitivas (espaciais e visomotoras e de
raciocínio abstrato e concreto).
Indicado
para
crianças
com
atrasos
no
desenvolvimento cognitivo e/ou que são difíceis de
testar.
- Muito utilizado a nível clínico, neuropsicológico,
educacional e outros contextos que se faça necessário à
avaliação cognitiva.
- Fornece um escore de execução, de raciocínio e o QI
(LAROS et al., 2015).

Publico

- Crianças entre 05 a 11 anos e 11 meses.

Objetivos - Avaliar a inteligência (Fator g) infantil e fornecer
informações sobre a capacidade edutiva.
-Considerado padrão ouro mundial na avaliação da
inteligência geral (RAVEN, J. et al., 2018 ).

Publico

- Crianças entre 5 a 11 anos de idade.

Objetivos - Avaliar o potencial de inteligência (fator g) da criança.
(ROSA; BOCCATO, 2018)
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Teste

Descrição

(continuação)

TIG-NV
Teste de
Inteligência
Geral Não Verbal

- Indivíduos de 10 à 79 anos de idade.

TONI-3
Forma A
Teste de
Inteligência
Não Verbal

- Indivíduos de 6 à 10 anos.

TNVRI
Teste Não
Verbal de
Raciocínio para
Crianças

- Indivíduos de 5 anos e 9 meses à 13 anos e 3 meses, desde
analfabetos.

CMMS - 3
Escala de
Maturidade
Mental
Colúmbia 3
(revisada)

- Indivíduos de 03 anos e 0 meses à 09 anos e 11 meses de idade.

- Avalia a inteligência de forma mais particular, como a
identificação dos tipos de raciocínios errados e os processos
envolvidos na sua execução (TOSI, 2015).

- Avaliação da inteligência geral através da resolução de
problemas utilizando desenhos de figuras abstratas, que não
requerem leitura, escrita, fala ou audição (BROW et al., 2006).

- Avalia o potencial de intelectual baseado no fator g e a
capacidade de raciocinar por analogias (PASQUALI, 2005).

- Avalia a capacidade de raciocínio geral de crianças, ou seja, sua
maturidade mental. Indicado para compor protocolos de avaliação
multidimensional de crianças com suspeitas de déficits cognitivos.
(BURGEMEISTER et al, 2018)

Fonte: Site SATEPSI.

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - 4ª ed – WISC-IV

O WISC-IV é considerado o teste padrão ouro para mensuração do QI, com
tempo médio de realização de 1 hora e 30 minutos. A ferramenta avalia crianças e
adolescentes de 6 anos a 16 anos e 11 meses, e é um instrumento clínico que
sinaliza possíveis disfunções cognitivas e aponta pontos fortes e fraquezas
cognitivas. A escala é composta por quinze subtestes, sendo dez subtestes
principais e cinco suplementares organizados em quatro índices: Índice de
Compreensão Verbal (ICV), Índice de Organização Perceptual (IOP), Índice de
Memória Operacional (IMO) e Índice de Velocidade de Processamento (IVP). A
tabela 5 mostra a divisão estrutural do WISC-IV e os componentes cognitivos dos
subtestes.
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Tabela 5 – Principais componentes cognitivos: Subtestes WISC-IV.
Índices

Subtestes

Componentes Cognitivos Subjacentes

Semelhanças

Inteligência cristalizada, Analogia verbal e lógica, linguagem e
memória léxico-semântica;

Vocabulário

Inteligência cristalizada, memória semântica e expressão
linguística sintática;

Compreensão

Inteligência cristalizada, saber regras sociais, julgamento
moral, habilidade discursiva, memória semântica e episódica;

Informação*

Inteligência cristalizada, compreensão e produção linguística e
memória semântica;

ICV

Raciocínio com Inteligência cristalizada; conhecimento e compreensão de
palavras*
vocabulário, linguagem compreensiva e expressiva.

Cubos

Inteligência fluida não verbal, velocidade de processamento
visomotor e executivo;

Conceitos
Figurativos

Inteligência fluida, Raciocínio lógico abstrato e agrupamento
categórico e temático;

Raciocínio
Matricial

Inteligência fluida, raciocínio abstrato, analógico, serial e
classificatório, percepção visoespacial;

Completar
Figuras*

Capacidade de análise e síntese visual, atenção e
reconhecimento do detalhe essencial e memória semântica
visual.

Dígitos

Memória operacional, memória episódica curto prazo e
atenção concentrada auditiva;

IOP

IMO
Sequência
Memória operacional (executivo central)
Números Letras concentrada auditiva (controle mental);

e

atenção

Aritmética*

Inteligência fluida, raciocínio abstrato, percepção visoespacial,
funções executivas, memória operacional e atenção.

Código

Velocidade de Processamento, percepção visual, praxia
construtiva, eficiência e flexibilidade cognitiva;

Procurar
Símbolo

Velocidade de Processamento, percepção e discriminação
visual, atenção alternada visual e funções executivas;

Cancelamento*

Velocidade, atenção concentrada visual e escaneamento
visual simples, eficiência cognitiva e coordenação visomotora.

IVP

Fonte: WISC-IV – Interpretação Clínica Avançada (2016). * Subtestes suplementares.
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Os cinco subtestes suplementares são: Informação, Raciocínio com
Palavras, Completar Figuras, Aritmética e Cancelamento. Eles servem como
substitutos em caso de algum dos dez principais não poderem ser aplicados, por
exemplo, por dificuldades sensoriais ou motoras. Para a aferição dos resultados
deve-se calcular o total de pontos brutos do examinando em cada subteste, esta
pontuação será convertida em pontuação ponderada gerando os quatro índices
(ICV, IOP, IMO e IVP).
Os escores ponderados dos índices são convertidos em pontos compostos.
Assim, os resultados são obtidos através da soma dos valores dos subtestes
(principais), para obter os pontos de cada Índice e da capacidade intelectual total
(QIT). O QI Total ocorre pela derivação de diversos pontos. Para este fim são
usadas tabelas normativas por faixa etária com intervalo de três meses entre os
grupos pesquisados (WECHSLER, 2013).
O WISC-IV foi elaborado para estimar de forma confiável e eficiente a
capacidade cognitiva da criança. Para este propósito foram determinadas regras de
entrada e interrupção diminuindo o número de itens a serem respondidos a fim de
reduzir a fadiga e possível frustração. Todavia, crianças com algumas condições
clínicas apresentam dificuldades específicas nos testes padronizados, como: o
Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (DI), os Transtornos da Comunicação, o
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), os Transtornos Específicos
da Aprendizagem (com prejuízos na leitura; na expressão escrita; na matemática),
entre outros (WECHSLER, 2013).
Quando, por exemplo, crianças são encaminhadas por problemas cognitivos
ou acadêmicos, deve-se ter em mente que mesmo testando sua capacidade e
potencial cognitivo, por vezes o próprio sintoma e seus efeitos clínicos afetarão seu
desempenho durante o processo avaliativo, assim como as pontuações e as
interpretações dos resultados. Importante entender que por isto se faz necessário à
avaliação. Determinadas habilidades cognitivas estão comprometidas em certos
transtornos e esses prejuízos se revelam em uma avaliação clínica adequada. Os
baixos escores nos índices do WISC-IV podem sinalizar diversas dificuldades como
as sugeridas abaixo (WEISS; et al.,2016).

Prejuízos no Índice de Compreensão Verbal (ICV) sinalizam:
Limitação no vocabulário receptivo e expressivo; dificuldade no processamento e
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compreensão verbal, na expressão linguística e do conhecimento por meio da
linguagem oral.

Prejuízos no Índice de Organização Perceptual (IOP) sinalizam:
Dificuldades nas representações mentais; na manipulação mental e percepção como
os objetos ficariam alterados; em estimar ou comparar comprimentos e distâncias;
resolução de problemas; formação de conceitos não verbais; de raciocínio lógico e
perceber relações entre os padrões.
Prejuízos no índice de Memória operacional (IMO) sinalizam:
Dificuldades para seguir instruções de tarefas; manter informações em mente por
tempo suficiente para usá-las em seguida; realizar cálculos ou problemas
matemáticos mentalmente; realizar duas tarefas ao mesmo tempo; recontar história,
conectar as informações na leitura e geralmente não compreender o que lê;
produção textual escrita e organizar as informações em uma ordem temporal
coerente.

Prejuízos no Índice de Velocidade de Processamento (IVP) sinalizam:
Lentidão em operações aritméticas básicas; em terminar atividades e exercícios de
cópia no prazo; terminar tarefas sob pressão de tempo; pode chegar à resposta
certa, mas de forma mais demorada; lentidão em tarefas rotineiras, pouca adesão a
aprendizagens novas, com muita energia dispensada para uma tarefa simples.
Assim a análise dos resultados obtidos deve ir além do QI Total e do valor
psicométrico global, uma vez que o mesmo é composto por vários domínios
relacionados à cognição. O melhor valor clínico é encontrado aprofundando a
análise dos índices e dos subtestes que os formam (WEISS et al, 2016).
A análise do funcionamento cognitivo da criança pode ocorrer a partir de
uma perspectiva interindividual e intraindividual, comparando os resultados dos
subtestes com a amostra normativa pesquisada por faixa etária. Além de relacionar
esses resultados a outros testes aplicados e informações complementares. Essas
comparações das capacidades ou habilidades cognitivas dão suporte ao psicólogo/
neuropsicólogo a identificar padrões de forças e fraquezas cognitivas, sendo
importante na descrição de um possível comprometimento funcional, na elaboração
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de planos de estimulação / reabilitação e planos educacionais (WEISS et al., 2016).
O sistema público de saúde brasileiro tem pouca disponibilidade de serviços
de psicologia que ofereçam a avaliação neuropsicológica (ANP). Geralmente, este
serviço é disponibilizado em pequenos grupos de pesquisas em centros
universitários, em clínicas especializadas com equipes multidisciplinares ou em
consultórios particulares, e nestes dois últimos tendo um alto custo. Desta forma, a
população com menor poder aquisitivo dificilmente tem acesso a este serviço.
A percepção médica da real necessidade dos casos que se beneficiariam
com uma ANP através do uso de um instrumento de rastreio cognitivo, em particular
o MEEM, favoreceria o encaminhamento da criança, quando ela necessitasse de
uma avaliação mais ampla do seu funcionamento cognitivo. Entendendo-se como
uma avaliação mais ampla a análise de seu perfil de funcionamento global e
específico (atenção, memória, funções executivas, etc) e não somente testes para
avaliação da inteligência.
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5. MINI EXAME DO ESTADO MENTAL - MEEM

5.1. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é um dos testes de triagem mais
amplamente utilizados para a população adulta na prática neurológica diária. Desde
a sua publicação original, o MEEM tem sido extensivamente estudado, confirmada
sua confiabilidade, sua validade e indicando eficácia no rastreio da demência,
déficits cognitivos e mais especificamente para a doença de Alzheimer (KANG et al.,
2016). O MEEM caracteriza-se por ser um instrumento de rastreio cognitivo rápido,
com tempo de aplicação entre 5 a 10 minutos e escore total máximo de 30 pontos.
Qualquer profissional de saúde treinado está apto a aplicar o MEEM. Ele é
subdividido em cinco áreas de avaliação cognitiva: orientação (temporal e espacial),
memória (imediata e evocação), atenção/cálculo e praxia construtiva (FOLSTEIN et
al., 1975)
O Mini Mental State Examination (MMSE) foi desenvolvido por Folstein et al
(1975) para triagem cognitiva de adultos e idosos. Inicialmente, o instrumento não foi
desenvolvido para a triagem da demência. Seu objetivo básico era a avaliação de
disfunções cognitivas em pacientes hospitalizados, com o intuito de verificar a
gravidade dos déficits e identificar mudanças cognitivas no decorrer do tempo. O
estudo utilizou a Escala Wechsler de Inteligência para adultos - WAIS, que é
considerada padrão ouro, como base comparativa para confiabilidade. O
instrumento não substitui a avaliação clínica completa, porém dá suporte para o
diagnóstico final (FOLSTEIN et al., 1975; MOURA et al., 2017).
Em 2003, Brucki et al. realizaram alterações no MEEM original, para que este
pudesse ser aplicado nos mais diferentes contextos, como ambulatórios, hospitais e
consultórios. Berttolucci et al. (1998) utilizaram o MEEM na versão original para
triagem médica em pacientes de um hospital escola. Os autores observaram que o
resultado total do MEEM dependia do nível educacional e de questões culturais,
principalmente nos itens de orientação espacial, temporal, leitura e cópia da figura.
Assim, propuseram algumas adaptações do instrumento para o contexto nacional
com diferentes pontos de cortes, conforme a escolaridade, a saber: 13 pontos para
analfabetos, 18 pontos para escolaridade baixa/média e 26 para alta escolaridade.
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5.2. O MINI EXAME DO ESTADO MENTAL APLICADO NA INFÂNCIA

Em

consequência

do

sucesso

do

MEEM

na

população

adulta,

pesquisadores de diversos países começaram a desenvolver pesquisas da versão
pediátrica do MEEM na Austrália, Índia, Nigéria, Holanda, Espanha, EUA, Brasil,
dentre outros (MOURA, et al., 2017). Pesquisas preliminares com crianças
brasileiras também sugerem que o MEEM é útil para avaliação rápida de crianças
com deficiência intelectual (DI) (LORENZO et al., 2001; SANTOS et al., 2012).
Ouvrier et al. (1993) modificaram o Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
para o uso em ambulatórios pediátrico, mantendo o rastreio de diversas funções
cognitivas, incluindo orientação, concentração de atenção, memória, linguagem e
capacidade de construção. A população pesquisada foi de 117 crianças, com idade
entre 4 anos a 15 anos. Pequenas alterações foram feitas, como a inserção da
palavra “cat” na tarefa de soletração para crianças pequenas. Os itens de
memorização e a frase a ser repetida também passaram a ser faladas duas vezes,
ao invés de uma. Por fim, a tarefa de praxia construtiva foi substituída por um
desenho mais simples e a pontuação passou a ser de 35 pontos ao invés de 30
pontos.
Os testes empregados pelos autores, além do Mini Exame do Estado Mental
(MEEM), foram o Schonell Reading Test, a Escala de Inteligência Wechsler - R e o
Wechsler Preschool and Primary Scale. O estudo apresentou correlação significativa
entre MEEM e a idade cronológica, leitura e idade mental. Os resultados do MEEM
atingiram um patamar com uma idade mental de aproximadamente 10 anos. A
pontuação abaixo de 27 em crianças com idade igual ou superior a 10 anos pode ser
indicativa de prejuízo no funcionamento cognitivo (OUVRIER et al.,1993).
Besson e Labbé (1997) analisaram a validade e confiabilidade da mesma
versão do MEEM modificada por Ouvrier et al. (1993) em 99 crianças. Os resultados
foram avaliados em uma amostra não clínica (79 crianças sem alterações
neurológicas) e outra clínica, com diagnósticos diversos (20 crianças) como DI,
distúrbio de déficit de atenção, cefaleia, distúrbio convulsivo, dificuldade de
aprendizagem, depressão e lesão cerebral. A faixa etária analisada foi entre 4 e 12
anos de idade. Elas eram encaminhadas para avaliação neurológica, psicológica ou
ambas, na clínica da universidade.
Os testes utilizados foram o Wechsler Preschool and Primary Scale of
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Intelligence Revised (WPPSI-R) para crianças de 4 a 5 anos, Wechsler Intelligence
Scales for Children, 3ªed (WISC-III) para as crianças mais velhas e Child Behavior
Checklist (CBCL). Foi realizado reteste em 26 crianças, com coeficientes de
confiabilidade positivamente significativos. Os escores do MEEM modificado foram
significativamente e positivamente correlacionados com os escores do QI Verbal e
CBCL. Também foram significativamente correlacionados com os escores do QI
Verbal nas amostras totais e clínicas. Encontrou-se um platô próximo aos 9 anos de
idade e na 6ª série. Pela primeira vez, se estabelece uma medida de tendência
central para cada faixa etária. Os resultados sugerem que a versão modificada do
MEEM pode ser utilizada como um instrumento de triagem para crianças (BESSON
& LABBÉ, 1997).
Imam et al. (2003), em seus estudos, procuraram definir o desempenho de
70 adolescentes nigerianos normais no MEEM. Os resultados devem ser
interpretados com cautela, pois mais de 10% dos estudantes nigerianos podem ter
escores anormais. Os testes de orientação e atenção foram os mais indicativos de
função cognitiva anormal, mesmo em indivíduos com escores gerais na faixa
normal. Pode haver necessidade de modificações adicionais do instrumento para
essa população.
Jain e Passi (2005) conduziram testes clínicos para a padronização do
MEEM em crianças na Índia. Eles modificaram o MEEM usado em adultos e
aplicaram testes de avaliação padronizados (Stanford Binet Scale e Behavioral
Assessment Scale for Indian Children with Mental Retardation). Foram avaliadas 100
crianças na faixa etária entre 3 a 14 anos. A amostra clínica foi dividida em dois
grupos: o grupo A foi formado por 50 crianças com doença não neurológica e o
grupo B contou com 50 indivíduos com encefalopatia devido a etiologias variadas
(excluiu DI).
O tempo médio para o teste foi de 6’:03” minutos e os pontos de corte para 2
desvios padrões da média foram: 24 pontos (3 a 5 anos), 28 pontos (6 a 8 anos),
30 pontos (9 a 11 anos) e 35 pontos (12 a 14 anos). Em crianças com encefalopatia,
uma pontuação abaixo de 10 previu um mau resultado com uma sensibilidade de
35% e especificidade de 100% na admissão. O estudo concluiu que o MEEM infantil
modificado pode ser utilizado como um teste de triagem para avaliar e monitorar as
funções em crianças (JAIN & PASSI, 2005).
Rubial-Alvarez et al. (2007) realizaram um estudo preliminar do MEEM em
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uma escola privada na cidade de Barcelona. Participaram da pesquisa 181 crianças,
na faixa etária entre 4 a 10 anos de idade. Os testes utilizados foram MEEM versão
Folstein (1975) validado para a língua espanhola e Kaufman Brief Intelligence Test.
O patamar do teste foi alcançado aos 10 anos. Ocorreu uma correlação significativa
entre idade cronológica, idade mental e o escore verbal do Kaufman Brief
Intelligence Test. A idade mental foi estimada através da multiplicação da idade
cronológica através do QI (avaliado através do Kaufman Brief Intelligence Test).
Os pesquisadores brasileiros também estudaram a aplicabilidade do MEEM
na população pediátrica. Os estudos de Lorenzon (2001) e Santos et al. (2012)
verificaram correlação positiva entre os escores do MEEM (versão de Ouvrier et
al.,1993) e a idade, observando um aumento da pontuação progressivo e um platô
na faixa etária de 9 anos de idade.
Lorenzo et al. (2001) estudou 778 crianças, nas classes socioeconômicas A
e B, com idade entre 6 a 11 anos, estudantes do 2º ano ao 7º ano do ensino
fundamental de escolas em Porto Alegre. Constataram uma correlação positiva do
resultado total do MEEM e a idade. A maior diferença entre as médias do MEEM
aconteceu entre 8 e 9 anos. Ocorreram diferenças entre as idades nos seguintes
itens do MEEM: orientação temporal, orientação espacial, atenção e cálculo,
evocação e linguagem. O item registro não foi estatisticamente significativo entre as
idades.
Santos et al. (2012) avaliaram 103 crianças entre 6 a 9 anos em uma
população de escolares no Paraná encaminhadas para o ambulatório do hospital
devido a suspeita de transtornos da aprendizagem. Os autores encontraram o ponto
de corte de 20, considerando os escores no MEEM e um QI total > 70, para a faixa
etária entre 6 e 7 anos e 29 pontos entre 8 e 9 anos.
Andrade et al. (2017) utilizaram a versão adaptada por Jain & Passi (2005),
para triar o comprometimento cognitivo de crianças com paralisia cerebral. Foram
avaliadas 397 crianças entre 5 e 16 anos, comparando o MEEM às Matrizes
Coloridas Progressivas de Raven, a fim de verificar a inteligência geral. Houve uma
correlação moderada entre os instrumentos e boa precisão na identificação das
crianças com PC que possuem habilidades cognitivas prejudicadas, particularmente
para as hemiplégicas.
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6. OBJETIVOS

6.1. GERAIS

Avaliar a relação entre funções neuropsicológicas e o desempenho no
MEEM, visando entender que fatores, além da deficiência intelectual (DI), podem
contribuir para o baixo desempenho nessa triagem.

6.2. ESPECÍFICOS

A.

Descrever os resultados das medidas de tendência central e distribuição do
resultado total do MEEM.

B.

Correlacionar os resultados dos quatros índices do WISC-IV: Índice de
Compreensão Verbal (ICV), Índice de Organização Perceptual (IOP), Índice
de Memória Operacional (IMO), Índice de Velocidade de Processamento
(IVP) com o escore total do MEEM.

C.

Correlacionar os resultados dos quinze subtestes do WISC-IV com o escore
total dos itens do MEEM.

D.

Definir, para cada item do MEEM, qual a maior correlação com os quatro
índices e subtestes do WISC-IV.
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7. MÉTODOS

7.1. TIPO DE ESTUDO

Estudo transversal e analítico.

7.2. LOCAL
Ambulatório de Neuropediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) /
Unidade de Pesquisa Clínica, na cidade de Niterói - RJ, região sudeste do Brasil..

7.3. AMOSTRA

Foram avaliados crianças e adolescentes, de 7 anos a 14 anos
consecutivamente atendidas no período de Outubro de 2014 a Dezembro de 2016. A
amostra, de conveniência, foi encaminhada por queixa de dificuldade escolar, sendo
selecionadas aquelas com suspeita clínica de deficiência intelectual.
A amostra foi avaliada por neuropediatra através de anamnese estruturada e
exame clínico para a possibilidade de ingressar no estudo. De um total de 192
encaminhamentos de dificuldade escolar, 57 foram elegíveis, porém 3 pacientes não
tiveram condições cognitivas de realizar o WISC-IV. Em resumo, a amostra foi
composta por 54 pacientes, mais meninos do que meninas, crianças com pouca
escolarização, todas oriundas do ambulatório de Neuropediatria do Hospital
Universitário Antonio Pedro – HUAP, na cidade de Niterói – RJ e a maioria em
tratamento de reabilitação.

7.4. EQUIPE

A equipe foi composta de um neuropediatra (coordenador) e três
neuropsicólogas, todas com experiência na avaliação funcional e cognitiva e no uso
dos instrumentos da pesquisa.
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7.5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- Idade entre 7 e 14 anos no momento da avaliação;
- Suspeita clínica de DI (anamnese estruturada).

7.6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Síndromes genéticas;
- Síndromes neurocutâneas;
- Encefalopatia crônica (estática ou progressiva);
- Epilepsia de difícil controle (crises não controladas no último ano, em uso de pelo
menos duas drogas antiepiléticas);
- Exame neurológico motor alterado.

7.7. DESENHO DA PESQUISA

Os pacientes elegíveis foram inicialmente selecionados em entrevista clínica
com neuropediatra (cheklist) para caracterização da hipótese clínica de deficiência
intelectual a partir de anamnese clínica com apoio nos critérios do DSM-V. Cada
paciente foi submetido à aplicação individual do MEEM e WISC-IV em sessões de
duas horas de duração.

7.8. INSTRUMENTOS

7.8.1. Mini Exame do Estado Mental versão pediátrica Ouvrier

A versão pediátrica do MEEM utiliza um tempo médio de 5 a 10 minutos; sua
aplicação não necessita ser cronometrada. O instrumento é composto por 11
questões divididas em duas sessões: a primeira com respostas orais sobre
orientação espacial, memória e atenção; a segunda avalia habilidades de
nomeação,

seguir

comandos

verbais

e

escritos,

escrever

uma

sentença
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espontaneamente, e a cópia de um polígono complexo.
As questões estão reunidas em sete categorias pontuadas da seguinte
forma: temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de 3 palavras (3
pontos), atenção (5 pontos) e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3
pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). A
pontuação total máxima do instrumento é de 35 pontos (anexo 2). A tabela 6 explica
as características de avaliação de cada item do MEEM.
Tabela 6 - Itens do MEEM: aspectos cognitivos

Itens

O objetivam avaliar

Orientação

A memória recente, a atenção e a orientação tempo espacial.

Memória

A atenção e a memória imediata (de curto prazo ou primária), que
tem duração de, aproximadamente, 30 segundos e capacidade
limitada a 10 itens.

Atenção e Cálculo

A capacidade de cálculo, a atenção e a memória imediata e
operacional (pré-requisito necessário para realização de cálculos
matemáticos).

Retenção de dados
(evocação)

Memória recente (secundária), que dura de minutos a semanas ou
meses.

Linguagem

A fala espontânea, a compreensão oral, a repetição, a nomeação,
a leitura e a escrita.

Nomeação

Capacidades de nomeação, compreensão e entendimento do
paciente (Afasia nominativa ou na verdade, agnosia visual).

Repetição

A discriminação auditiva, a memória imediata e a atenção.

Comando Verbal

Principalmente a compreensão oral do paciente, devendo-se
sempre excluir hipoacusia. Também se testam a memória imediata
a praxia, a coordenação e a motricidade.

Leitura,
Ordem Escrita

A capacidade de leitura do paciente, compreensão e memória.

Cópia do Desenho

Orientação visoespacial,
construtiva.

programação

Fonte: USP - Mentalebook - Mini Exame do Estado Mental – MEEM.

motora

e

a

praxia
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7.8.2. Escala Wechsler de Inteligência - WISC-IV

O WISC-IV destina-se a crianças e adolescentes de 6 anos e 0 meses até 16
anos e 11 meses. É um instrumento clínico de aplicação individual. O instrumento
fornece diretrizes e valores interpretativos para descrever o nível de desempenho
geral e estratégias para identificar padrões de desempenho individuais nos
subtestes e índices. É composto de quinze subtestes, sendo dez subtestes
principais e cinco suplementares. Os dez subtestes principais é que abrangem os
quatro índices e fornecem as pontuações levando ao QI Total. Maiores detalhes são
apresentados na fundamentação teórica (capitulo 4). A tabela 7 aponta os principais
componentes cognitivos analisados em cada índice do WISC-IV.

Tabela 7 - Funções cognitivas dos índices - WISC-IV

Índices

Principais Funções Cognitivas Avaliadas

ICV
Índice de
Compreensão
Verbal

Domínios primários: Inteligência cristalizada, raciocínio de material
verbal e formação de conceitos verbais.

IOP
Índice
Organização
Perceptual

Domínios primários: Raciocínio com estímulos visuais.

IMO
Índice de
Memória
Operacional

Domínios primários: Memória operacional.

Domínios secundários: Conhecimento prévio de memória semântica.

Domínios secundários: Raciocínio espacial e integração visomotora.

Domínios secundários: Atenção auditiva e memória episódica de curto
prazo.

IVP
Domínios primários: Habilidade de processar estímulos visuais
Índice de
rapidamente e de forma acurada.
Velocidade
Processamento Domínios secundários: Atenção memória de curto prazo visual,
discriminação visual, coordenação visomotora.
Fonte: WISC-IV: Interpretação Clínica Avançada (2016).

7.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA
7.9.1. Estatística Descritiva
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A análise descritiva apresentou na forma de tabelas os dados observados,
expressos pelas medidas de tendência central e de dispersão adequadas para
dados numéricos e pela frequência e percentual para dados categóricos.
As variáveis qualitativas, ou seja, as categóricas dicotômicas e politômicas,
foram descritas na forma de frequência simples. As variáveis quantitativas foram
descritas na forma de limites, desvio padrão e mediana, uma vez que não houve
uniformidade (normalidade) na distribuição dos dados. A tabela a seguir descreve as
variáveis analisadas passíveis de descrição quantitativa.

Tabela 8 - Variáveis da pesquisa: Estatística descritiva univariada.

Variáveis
Sociodemográficas e
Acadêmicas
1. Idade
2. Sexo
3. Escolaridade
Clínicas
4. Tratamento
5. Doença Crônica
6. Medicação Geral
Neuropsicológicas
Subtestes WISC-IV
7. Cubos
8. Semelhanças
9. Dígitos
10. Conceitos
figurativos
11. Código
12. Vocabulário
13. Sequência
números e letras
14. Raciocínio Matricial
15. Compreensão
16. Procurar Símbolos
17. Completar Figuras
18. Cancelamento
19. Informação
20. Aritmética
21. Raciocínio Palavras
Índices WISC-IV
22. ICV
23. IOP
24. IMO
25. IVP
26. QI

Descrição

Tipo (medição)

Em anos
Masculino / Feminino
Anos escolaridade

Quantitativa discreta
Categórica dicotômica
Quantitativa discreta

Tipo de tratamento
Sim / Não
Sim / Não

Categoria politônica
Categoria dicotômica
Categoria dicotômica

Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado

Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta

Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado

Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta

Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado
Valor Ponderado

Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta

Valor absoluto
Valor absoluto
Valor absoluto
Valor absoluto
Valor absoluto

Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
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Variáveis

Descrição

Tipo (mediação)

Neuropsicológicas
Itens do MEEM
27. Ano
28. Estação
29. Dia semana
30. Dia do mês
31. Mês e ano
32. País
33. Estado
34. Cidade
35. Hospital
36. Andar
37. Registro 1
38. Registro 2
39. Registro 3
40. Cálculo 1
41. Cálculo 2
42. Cálculo 3
43. Cálculo 4
44. Cálculo 5
45. Soletrar 1
46. Soletrar 2
47. Soletrar 3
48. Soletrar 4
49. Soletrar 5
50. Recordar 1
51. Recordar 2
52. Recordar 3
53. Nomear objeto 1
54. Nomear objeto 2
55. Repetir frase
56. Comando 1
57. Comando 2
58. Comando 3
59. Ler/Comando
60. Escrever frase
61. Copiar desenho
62. Escore Total MEEM

Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto
Escore bruto

Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta

7.9.2. Estatística Analítica

A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos:
A.

A Regressão Linear Simples (RLS) e Múltipla (RLM) foi aplicada para
identificar os subtestes e índices do WISC-IV independentes associados ao
escore total MEEM.
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B.

A Regressão Logística, pelo método de seleção stepwise forward, foi
utilizada para identificar os subtestes do WISC-IV independentes associados
aos itens do MEEM individualmente.

C.

A Regressão Logística, pelo método de seleção stepwise forward, foi
utilizada para identificar os índices do WISC-IV independentes associados
aos itens do MEEM individualmente.
Foi realizada uma análise prévia para verificar a normalidade das variáveis.

Para tal, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Uma vez que as variáveis não
apresentaram distribuição normal (Gaussiana), foram utilizados testes paramétricos.
Foi aplicada a transformação Logarítmica Natural (Ln), a Regressão Logística Linear
Simples (RLS) e Multivariada (RLM). A análise da relação linear entre as variáveis foi
feita pelo coeficiente de correlação de Pearson (r) e o coeficiente de determinação
foi ajustado (R²). O critério de determinação de significância adotado foi o nível 5%.
Adotou-se o programa EXCEL da Microsoft ® como banco de dados. A
análise dos dados estatísticos foi processada pelo software estatístico SAS ®
System for Windows, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).
Trabalhou-se com a hipótese de que, sendo a versão pediátrica do MEEM
consistente, mas pouco específica para DI, outros fatores neuropsicológicos, que
não somente o déficit intelectual, teriam contribuído para o baixo desempenho da
amostra pesquisada no escore total do MEEM. Foram utilizados os serviços de uma
bioestatística para análise das variáveis do banco de dados.
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8. ASPECTOS ÉTICOS

O estudo está em consonância com a resolução número 196/96 e suas
complementares, bem como com o Código de Ética Médica de 1988. Os
responsáveis pelos pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE (anexo). Os pacientes não foram submetidos a exames
complementares que não fossem necessários ao seu acompanhamento clínico
habitual. Manteve-se a continuidade de atendimento clínico de todas as crianças
encaminhadas para a linha de pesquisa, mesmo aquelas que não preencheram
critérios para a entrada na pesquisa.
A pesquisa foi realizada nos dias de acompanhamento habitual no
ambulatório do Setor de Neuropediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro –
HUAP, na cidade de Niterói - Rio de Janeiro. Os participantes foram avaliados sob
condições adequadas para a condução de tarefas neuropsicológicas, em locais
silenciosos, ventilados, tentando-se amenizar o stress, cansaço, irritabilidade e
demais demandas naturais a este processo. Destaca-se que foi respeitado o tempo
de cada criança para intervalos de descanso.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Antônio Pedro - HUAP (CAAE 37652614.7.0000.5243).
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9. ASPECTO FINANCEIRO
A equipe de pesquisa foi responsável por todos os gastos intrínsecos ao
desenvolvimento da pesquisa e contratação da profissional de bioestatística para
análise do banco de dados.
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10. RESULTADOS

10.1.

CARACTERÍSTICAS

CLÍNICAS

E

SOCIODEMOGRÁFIAS

DA

AMOSTRA
A amostra, conforme detalhado na tabela 9, foi formada principalmente por
meninos, havendo pouca escolarização. A maioria faz uso de medicação, estando
em tratamento de reabilitação (terapia fonoaudiológica e psicológica principalmente).

Tabela 9 - Caracterização clínica e social da amostra.

Variável Clínica
Idade (anos)
mediana (Q1 - Q3)

10 (9 - 12), variando de 7 a 14

Sexo masculino - n %
Masculino

37

68,5

Feminino

17

31,5

Escolaridade (anos)
mediana (Q1 - Q3)

3,5 (2 - 5), variando de 1 a 9

Tratamento - n %
Tto psiquiátrico

5

9,3

Tto psicológico

20

37,0

Tto pediátrico

6

11,1

Tto fonológico

22

40,7

Dça enxaqueca

4

7,4

Dça asma

3

5,6

Dça diabetes

2

3,7

Dça diabetes

2

3,7

Outras dçs crônicas

5

9,3

19

35,2

Doença crônica - n %

Medicação geral

Os dados categóricos foram expressos pela frequência (n) e percentual (%) e
os numéricos pela mediana e intervalo interquartílico (IIQ), mínimo e máximo.
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10.2. RESULTADOS DO MEEM

A tabela 10 descreve o percentual de acerto de resposta por item do MEEM.
Os itens com menor índice de acerto foram: cálculo (1, 2, 3, 4 e 5) e soletração (1, 2,
3, 4 e 5). Tais resultados sugerem dificuldades em algumas áreas primárias do
funcionamento cerebral, que envolvem atenção, nas habilidades necessárias para o
desenvolvimento do pensamento lógico matemático e dificuldades na área da
linguagem. A amostra alcançou melhor desempenho nos itens que envolveram
orientação temporal e espacial, memória imediata e registro da memória imediata. O
escore total do MEEM foi de 18, sendo este o ponto de corte para DI nesta pesquisa.

Tabela 10 - Resultados do MEEM
Itens do MEEM

N

%

1.1. Ano

38

70,4

1.2. Estação

16

29,6

1.3. Dia da semana

22

40,7

1.4. Dia do mês

28

51,9

1.5. Mês e ano

33

61,1

1.6. País

38

70,4

1.7. Estado

20

37,0

1.8. Cidade

33

61,1

1.9. Hospital

40

74,1

1.10. Andar

21

38,9

2.1. Registro 1

54

100

2.2. Registro 2

54

100

2.3. Registro 3

52

96,3

3.1. Cálculo 1

15

27,8

3.2. Cálculo 2

11

20,4

3.3. Cálculo 3

8

14,8

3.4. Cálculo 4

3

5,6

3.5. Cálculo 5

2

3,7

3.6.1. Soletração 1

17

31,5

3.6.2. Soletração 2

17

31,5
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Itens do MEEM

N

% (continuação)

3.6.3. Soletração 3

13

24,1

3.6.4. Soletração 4

13

24,1

3.6.5. Soletração 5

10

18,5

4.1. Recorda 1

51

94,4

4.2. Recorda 2

49

90,7

4.3. Recorda 3

42

77,8

5.1. Lápis

54

100

5.1. L. Relógio

54

100

5.2. Repetir

35

64,8

5.3. Etapa 1

48

88,9

5.3. Etapa 2

46

85,2

5.3. Etapa 3

42

77,8

5.4. Fechar olhos

30

55,6

5.5. Frase comprida

23

42,6

5.6. Desenho
Escore total MEEM (pontos)

26
48,1
18 (14 - 25,3), variando de 8 a 32

Os dados foram expressos pela frequência (n) e percentual (%) e o escore
total MEEM pela mediana e intervalo interquartílico (IIQ), mínimo e máximo.

10.3. RESULTADOS DO WISC-IV

A tabela 11 descreve os resultados da amostra na Escala de Inteligência
Wechsler (WISV-IV). A maior parte da amostra (75,9%) apresentou QI total abaixo
do nível médio em relação à amostra, o que é compatível com a suspeita clínica de
DI. Os subtestes Cancelamento (CA), Código (CD) e Cubos (CB), respectivamente,
foram os subtestes que demonstraram maior variabilidade de resultado e maiores
medianas. Sugerindo que não houve uma homogeneidade no desempenho da
amostra referente às habilidades cognitivas que estes subtestes analisam.
Os resultados do desempenho do grupo pesquisado nos quatro índices do
WISC-IV foram interpretados como limítrofes, também indicando a presença de
déficits cognitivos significativos. O Índice de Memória Operacional (IMO) e o Índice
de Índice de Velocidade de Processamento foram os índices que demonstraram
menores medianas e o IMO maior dispersão de dados.
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Tabela 11 - Resultados do WISC-IV

WISC-IV

Mediana

IIQ

Mínimo - Máximo

Subtestes (pontos)
Semelhança – SM

7,5

4

-

10,5

0 - 22

Vocabulário – VC

18,5

13

-

23

1 - 33

Compreensão – CO

12

5

-

17

0 - 26

Informação – IN

10

8

-

13

1 - 19

Raciocínio Palavras – RP

10

7

-

11,3

1 - 15

Cubos – CB

18

6

-

24,3

0 - 36

Conceito Figurativo – CN

10

6,5

-

13

1 - 19

Raciocínio Matricial – RM

11

8

-

16

1 - 25

Completar Figuras – CF

12,5

7,8

-

20

0 - 27

Dígitos – DG

9,5

7

-

12

1 - 15

8

5

-

11,3

0 - 17

11,5

9

-

17

1 - 25

Código – CD

21

10,8

-

29

0 - 55

Procurar Símbolos – PS

12

6

-

16,3

0 - 33

Cancelamento – CA

45

34

-

56

1

- 78

Compreensão Verbal – ICV

76

65

-

83

51

- 103

Organização Perceptual – IOP

78

67

-

92

45

- 104

Memória Operacional – IMO

74

62

-

81

45

- 109

Velocidade de Processamento - IVP

74

68

-

86

45

- 97

Quoeficiente Intelectual Total - QIT

68

61

-

80

43

- 90

Sequência Números Letras – SNL
Aritmética – AR

Índices (pontos)

QIT rebaixado - n (%)

41 (75,9%)

Os dados foram expressos pela mediana, intervalo interquartílico (IIQ) e mínimo - máximo.

A tabela a seguir fornece a descritiva completa (MEEM e WISC-IV) das
variáveis numéricas, em estudo, na amostra total. Na análise da anamnese
destacam-se três itens: a repetência escolar de pelo menos 1 ano, atraso no
desenvolvimento da fala variando entre 1 ano a 1 ano e 6 meses e atraso no
desenvolvimento motor. Tais resultados são variáveis preditivas e sinalizadoras de
dificuldades cognitivas e baixo desempenho escolar.
Os

subtestes

Cancelamento

(CA),

Código

(CD)

e

Cubos

(CB),
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respectivamente, foram os subtestes que demonstraram maiores: medianas,
variabilidade de resultados, oscilação entre os valores mínimos e máximos e
sinalizando maiores dispersões de dados.
Os resultados da amostra nos quatro índices do WISC-IV foram
interpretados como limítrofes, sinalizando déficits cognitivos significativos. O Índice
de Memória Operacional (IMO) e o Índice de Velocidade de Processamento (IVP),
respectivamente, foram os índices que demonstraram maiores DP, variabilidade e
oscilações entre os valores mínimos e máximos. O resultado do QIT do grupo foi
interpretado como extremamente baixo, indicando prejuízos cognitivos globais e
sugerindo deficiência intelectual (DI).
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Tabela 12 - Descritiva completa das variáveis numéricas na amostra.
Variável

N

Média

DP

Mediana

IIQ

Mínimo Máximo

Idade (anos)

54

10,6

2,1

10

9

-

12

7

14

Escolaridade (anos)

54

3,8

1,8

3,5

2

-

5

1

9

3.1. N° séries repetidas

54

1,0

1,0

1

0

-

1,3

0

4

12. Idade.- palavras (meses)

54

17,3

11,0

14

12

-

18

8

72

13. Idade - andar (meses)

54

14,7

6,6

12

12

-

15

8

48

54

19,6

6,6

18

14

-

25,3

8

32

SM

54

8,1

4,8

7,5

4

-

10,5

0

22

VC

54

17,4

7,1

18,5

13

-

23

1

33

CO

54

11,6

6,8

12

5

-

17

0

26

IN

54

10,2

3,8

10

8

-

13

1

19

RP

54

9,1

3,4

10

7

-

11,3

1

15

CB
CN

54

15,7

10,1

18

6

-

24,3

0

36

54

9,7

4,7

10

6,5

-

13

1

19

RM

54

11,8

5,5

11

8

-

16

1

25

CF

54

13,4

7,1

12,5

7,8

-

20

0

27

DG

54

9,1

3,4

9,5

7

-

12

1

15

SNL

54

7,9

4,9

8

5

-

11,3

0

17

AR

54

12,2

6,0

11,5

9

-

17

1

25

CD

54

20,9

11,9

21

10,8

-

29

0

55

OS

54

11,9

7,3

12

6

-

16,3

0

33

CA

54

43,2

18,3

45

34

-

56

1

78

ICV

54

74,9

12,0

76

65

-

82,5

51

103

IOP

54

78,0

15,7

78

67

-

92

45

104

IMO

54

71,7

16,3

74

62

-

81

45

109

IVP

54

74,6

13,6

74

68

-

86

45

97

QIT

54

69,6

11,8

68

61

-

80

43

90

Clínicas

Anamnese

MEEM
Escore total MEEM
WISC – subtestes

WISC – índices

DP: dispersão de dados. IQ: intervalo interquartílico (Q1-Q3).
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10.4. REGRESSÃO LOGÍSTICA SIMPLES E MULTIVARIADA

A tabela 13 fornece os resultados da Regressão Linear Simples (RLS) e da
Regressão Linear Múltipla (RLM) para os índices e subtestes do WISC-IV em
relação ao escore total MEEM. As maiores correlações da análise univariada (RLS)
foram com os subtestes Informação – IN, Aritmética – AR e com o Índice de
Memória Operacional – IMO. Esses resultados sugerem que os componentes
cognitivos por eles avaliados contribuíram para o baixo desempenho do MEEM em
relação ao WISC-IV. Observou-se que todos os subtestes e índices do WISC-IV
foram significativamente relacionados ao escore total do MEEM, exceto o Índice de
Compreensão Verbal - ICV.
A tabela 13 também descreve a análise multivariada (RLM) dos índices e
subtestes do WISC-IV em relação ao escore total MEEM. Os subtestes Informação
(IN), Sequência de Números e Letras (SNL), Procurar Símbolos (PS) e o IMO foram
variáveis independentes significativas. Isso sugere que as habilidades cognitivas por
eles analisadas influenciaram simultaneamente o baixo desempenho do escore total
no MEEM. Foram analisados os subtestes e índice do WISC-IV.
A capacidade explicativa geral (R2) do modelo para os subtestes foi
moderada, ou seja, 43% da variabilidade do escore total do MEEM foi explicada
pelos subtestes. A capacidade explicativa geral do modelo para os índices foi fraca,
pois apenas 15% da variabilidade do escore total MEEM foi explicada pelos índices
do WISC-IV. Existe uma tendência do Índice de Velocidade de Processamento – IVP
apresentar capacidade explicativa independente para o escore total do MEEM para
uma amostra maior. É possível, portanto, que essa tendência seja estatisticamente
significativa, sugerindo que os componentes cognitivos relacionados ao IVP também
teriam contribuído para o escore total do MEEM.
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Tabela 13 - Análise unifatorial e multifatorial dos índices e subtestes do WISC-IV
em relação ao escore total do MEEM.
RLS

WISC IV
R

RLM
p valor

p valor

Subteste - modelo 1
SM

0,280

0,040

0,37

VC

0,429

0,001

0,65

CO

0,423

0,001

0,37

IN

0,579

< 0,0001

0,016

RP

0,492

0,0002

0,79

CB

0,375

0,005

0,73

CN

0,428

0,001

0,96

RM

0,513

0,0001

0,49

CF

0,467

0,0004

0,64

DG

0,513

0,0001

0,40

SNL

0,519

0,0001

0,022

AR

0,555

< 0,0001

0,69

CD

0,343

0,011

0,43

PS

0,485

0,0002

0,035

CA

0,513

0,0001

0,89
R2 = 0,43

Índices - modelo 2
ICV

0,124

0,37

0,98

IOP

0,275

0,044

0,52

IMO

0,400

0,003

0,003

IVP

0,359

0,008

0,062
R² = 0,15

Índice total (pontos)
QIT

0,366

0,006

Variável dependente: logarítmico natural do escore total MEEM
(Ln MEEM); RLS: Regressão Linear Simples; RLM: Regressão
Linear Múltipla; r: coeficiente de correlação de Pearson; R2:
coeficiente de determinação ajustado.
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10.5. ASSOCIAÇÃO ITENS DO MEEM COM O WISC-IV

As tabelas 14 e 15 correlacionam cada item do MEEM com os subtestes e
índices do WISC IV, descrevendo apenas os resultados significativos. As maiores
correlações nas duas tabelas foram com Sequência de Números e Letras – SNL,
Informação – IN, Procurar Símbolos – PS, Conceitos Figurativos – CN, Índice de
Memória Operacional – IMO e Índice de Velocidade de Processamento – IVP. Tais
resultados sugerem déficits em componentes cognitivos analisados por esses
subtestes e índices, desta forma influenciando o desempenho do grupo pesquisado
e consequentemente o resultado total do MEEM.

Tabela 14 - Regressão Logística para os itens do MEEM a partir dos
subtestes do WISC-IV.

Itens do MEEM

Subtestes
*significativos

Coeficiente

EP

p valor

1.1. Ano

AR

0,146

0,062

0,018

1.2. Estação

RP

0,215

0,099

0,030

1.3. Dia da semana

IN

0,239

0,093

0,010

1.4. Dia do mês

CN

-0,331

0,0128

0,010

CF

0,159

0,071

0,024

DG

0,447

0,161

0,006

1.5. Mês e Ano

CF

0,168

0,060

0,005

1.6. País

PS

0,156

0,054

0,004

1.7. Estado

PS

0,127

0,051

0,013

1.8. Cidade

IN

0,208

0,095

0,029

1.9. Hospital

RM

0,196

0,095

0,003

1.10. Andar

CN

0,276

0,117

0,018

SNL

0,284

0,109

0,009

CN

0,256

0,124

0,040

SNL

0,289

0,118

0,014

CB

-0,292

0,149

0,051

CN

1,198

0,572

0,036

SNL

1,004

0,535

0,060

SNL

0,237

0,080

0,003

3.1. Cálculo 1

3.2. Cálculo 2

3.3. Cálculo 3
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Itens do MEEM

Subteste
significativo*

Coeficiente

EP

p valor
(continuação)

3.6.1. Soletração 1

SNL

0,237

0,080

0,003

3.6.2. Soletração 2

IN

0,249

0,106

0,019

3.6.3. Soletração 3

CA

0,110

0,036

0,002

3.6.4. Soletração 4

PS

0,151

0,058

0,009

3.6.5. Soletração 5

AR

0,124

0,065

0,056

4.3. Recorda 3

SNL

0,332

0,105

0,002

CD

0,100

0,041

0,014

5.2. Repetir

nenhum significativo

5.3. Etapa 1

RM

0,226

0,105

0,031

5.3. Etapa 2

IN

0,322

0,116

0,005

5.3. Etapa 3

DG

0,428

0,143

0.003

PS

0,186

0,070

0,008

DG

0,456

0,172

0,008

CA

0,109

0,038

0,004

5.5. Frase comprida

CF

0,194

0,055

0,000

5.6. Desenho

IVP

0,064

0,025

0,011

5.4. Fechar olhos

* Subteste do WISC-IV significativo segundo a Regressão Logística pelo método
de seleção stepwise forward, ao nível de 5%.
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Tabela 15 - Regressão Logística para os itens do MEEM a partir dos
índices do WISC-IV.
Itens do MEEM
1.1. Ano

Índice
Coeficiente
*significativo
IVP

0,064

EP

p valor

0,025

0,011

1.2. Estação

nenhum significativo

1.3. Dia da semana

nenhum significativo

1.4. Dia do mês

nenhum significativo

1.5. Mês e Ano

IOP

-0,047

0,024

0,052

IMO

0,073

0,026

0,004

1.6. País

nenhum significativo

1.7. Estado

nenhum significativo

1.8. Cidade

nenhum significativo

1.9. Hospital

nenhum significativo

1.10. Andar

IOP

0,047

0,021

0,023

3.1. Cálculo 1

IMO

0,077

0,027

0,004

3.2. Cálculo 2

IMO

0,106

0,035

0,003

3.3. Cálculo 3

IMO

0,160

0,055

0,004

3.6.1. Soletração 1

IMO

0,056

0,022

0,012

3.6.2. Soletração 2

IMO

0,056

0,022

0,012

3.6.3. Soletração 3

IMO

0,054

0,023

0,020

3.6.4. Soletração 4

nenhum significativo

3.6.5. Soletração 5

nenhum significativo

4.3. Recorda 3

nenhum significativo

5.2. Repetir

IMO

0,075

0,024

5.3. Etapa 1

nenhum significativo

5.3. Etapa 2

nenhum significativo

5.3. Etapa 3

nenhum significativo

5.4. Fechar olhos

IVP

0,055

0,023

5.5. Frase comprida

nenhum significativo

5.6. Desenho

nenhum significativo

0,002

0,018

* Índice do WISC-IV significativo segundo a Regressão Logística pelo
método de seleção stepwise forward, ao nível de 5%,
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11. DISCUSSÃO

Desde sua criação há 43 anos, o MEEM tem sido estudado de diversas
formas, tendo passado por muitas reavaliações quanto a sua composição e
características psicométricas, além de ter sido traduzido e adaptado a diversos
contextos etários e culturais. Não foram encontrados em nossa revisão bibliográfica
estudos específicos sobre a influência de aspectos neuropsicológicos além da
capacidade cognitiva total nos seus resultados, muito menos em uma amostra
particular de crianças e adolescentes com suspeita clínica de deficiência intelectual
(DI). Os estudos realizados até o presente momento sugeriam que o MEEM teria a
habilidade de detectar prejuízo cognitivo em amostras pediátricas, não sendo claro,
contudo, as características psicométricas para o diagnóstico específico de
deficiência intelectual e quais outros transtornos ele seria capaz de triar.
A sequência de estudos deste grupo de pesquisa comprovou a consistência
interna do MEEM enquanto instrumento de rastreio de prejuízo cognitivo, bem como
uma característica psicométrica razoável para a triagem diagnóstica de DI, contudo
trazendo poucas informações adicionais à suspeita clínica de DI (FERNANDES,
2018). Vale ressaltar que trabalhou-se com uma amostra com dificuldade escolar na
qual apenas ¼ dos participantes apresentavam inteligência normal e pouco mais da
metade fechou diagnóstico de DI (MOREIRA, 2018).
A fim de alcançar este entendimento, foram considerados os resultados das
relações entre o escore total do MEEM e os subtestes e índices do WISC-IV. A partir
desses achados, foram analisadas as funções cognitivas que estes subtestes e
índices investigaram, objetivando identificar os maiores prejuízos cognitivos na
amostra clínica.
Os resultados sugerem que a amostra demonstrou maior dificuldade nas
habilidades cognitivas que envolveram o sistema atencional, nas habilidades
necessárias para cálculos matemáticos (inteligência fluida; raciocínio abstrato,
analógico, serial e classificatório; funções executivas; memória operacional; atenção;
velocidade de processamento, entre outros) e nas habilidades ligadas à linguagem,
ou seja, no raciocínio, compreensão e conceituação verbal.
O baixo desempenho do grupo amostral nos índices (ICV, IOP, IMO e IVP)
e no QIT do WISC-IV eram esperados, uma vez que na segunda etapa deste
projeto, o MEEM não demonstrou ter um bom poder discriminatório entre o QI
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limítrofe e o QI normal. Esse QI rebaixado aponta para a presença de déficits
cognitivos nas crianças e/ou adolescentes pesquisados.
O limiar entre o QI “normal” e “abaixo da média” não é rígido, pois variáveis
ligadas a dificuldades psicossociais também são importantes para a análise de DI.
As crianças e/ou adolescentes com um QI na faixa de funcionamento intelectual
limítrofe não são prejudicados o suficiente para justificar o diagnóstico de DI.
Contudo, as dificuldades que estas crianças enfrentam são significativas, devido a
limitações na capacidade cognitiva. Constata-se que eles podem realizar atividades
rotineiras e trabalhos menos complexos sem supervisão, porém ficam mais
suscetíveis a eventos estressores e como consequência aumenta a probabilidade de
desenvolverem uma comorbidade, ou seja, outro distúrbio psiquiátrico (KE, X. & LIU,
J., 2015).
Considerando-se a análise uni e multifatorial para itens do MEEM e
subtestes do WISC-IV, foram encontrados maior comprometimento nas habilidades
cognitivas que envolvem funções executivas (memória operacional, controle
inibitório e flexibilidade); memória episódica de curto prazo; memória de curto prazo
visual; aspectos verbais que utilizam raciocínio, compreensão e conceituação;
habilidade de processar estímulos visuais rapidamente e de forma acurada; atenção
auditiva; atenção visual; velocidade processamento; discriminação visual e
coordenação visomotora.
Tais funções cognitivas englobam alguns dos componentes básicos das
funções executivas (memória operacional, controle inibitório, flexibilidade, entre
outras), que parecem ser as mais deficitárias no grupo. Outros estudos mostram que
esses componentes se relacionam com a inteligência fluida e cristalizada, porém
quando foram controladas as interrelações entre os componentes testados das FE, a
memória operacional foi a única capaz de predizer a inteligência (FRIEDMAN et al.,
2006).
Assim, o prejuízo em um domínio cognitivo pode contribuir para déficits em
outras áreas, pois o cérebro é um sistema complexo, único e interligado. A partir do
entendimento de que as funções executivas (FE) estão interligadas e cooperam para
a estruturação de funções cognitivas mais complexas, é possível levantar a hipótese
da presença de outros transtornos do neurodesenvolvimento na amostra além da
deficiência intelectual, cujas dificuldades cognitivas interferiram, de alguma forma e
grau, no desempenho do grupo pesquisado.
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Dificuldades funcionais no sistema executivo têm impacto direto na vida
cotidiana da criança, pois ela terá dificuldade em inibir o comportamento, no
raciocínio verbal, em solucionar problemas, planejar ações, sequenciamento,
automonitoramento, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão, entre outros
processos. As funções executivas organizam e controlam o comportamento, agindo
como facilitadores do funcionamento cognitivo, a fim de alcançar um objetivo
específico. (LEZAK, et al., 2004).
Estudos clínicos avançados desenvolvidos por Weiss e colaboradores
(2016) indicam que baixos desempenhos nos subtestes Aritmética (AR), Sequência
de Números e Letras (SNL), Informação (IN), Procurar Símbolos (PS) e no Índice de
Memória Operacional (IMO) são sinalizadores de déficits cognitivos. As áreas
cognitivas analisadas por estes subtestes e índice envolvem a inteligência
cristalizada; funções executivas; memória operacional, semântica e episódica;
sistema atencional; habilidades ligadas à linguagem; habilidades necessárias para
cálculos matemáticos e velocidade de processamento cerebral. Assim, esses
resultados corroboram com as análises desta pesquisa. (WEISS, et al, 2016).
É importante destacar que o grupo pesquisado tem suas especificidades,
uma vez que são pacientes menos beneficiados, oriundos do ambulatório de
neuropediatria de um hospital público, com pouca escolarização, histórico de
repetência escolar e atraso no desenvolvimento da fala e motor. A partir do exposto,
é possível pensar que variáveis socioeconômicas, psicossociais e questões ligadas
à oportunidade de uma educação de qualidade podem ter cooperado para o baixo
desempenho da amostra na pesquisa.
Assim, diante do conjunto de fatores acima expostos foi possível inferir que o
MEEM versão pediátrica deve ser percebido com cautela, uma vez que é um
instrumento pouco efetivo para a avaliação de déficits neuropsicológicos e desta
forma agrega pouca informação não só para o diagnóstico de deficiência intelectual,
ma também para outros transtornos do desenvolvimento.
Portanto, uma das contribuições desta pesquisa foi evidenciar as principais
funções cognitivas e os componentes cognitivos subjacentes deficitários no grupo
em análise. Outra contribuição foi poder evidenciar uma temática pouco abordada e
relacioná-la influência dos aspectos neuropsicológicos em crianças com suspeita
clínica de deficiência intelectual (DI) a partir da utilização do Mini Exame do Estado
Mental (MEEM) como instrumento de rastreio. Também contribuiu para evidenciar
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que não foram identificados benefícios significativos que justifiquem o uso do MEEM
como instrumento de rastreio pela área médica frente à hipótese clinica de DI.
A crítica feita ao estudo envolve o fato dele ter sido desenvolvido com uma
amostra de conveniência. Desta forma, levantou-se a hipótese que se este projeto
tivesse ocorrido no contexto escolar ou em ambulatório pediátrico, ou seja, com um
grupo amostral menos selecionado, os resultados poderiam ser mais consistentes
em seu poder discriminatório.
Ao longo do projeto constataram-se algumas limitações, como o fato dos
itens do MEEM avaliarem de forma rápida e pouco específica alguns domínios
cognitivos. Isso gerou dificuldade na extração de informações mais específicas
dessas questões, principalmente quando comparado ao WISC-IV, que é um
instrumento bem mais eficaz e com padrão ouro. Assim, se reconhece que as bases
comparativas foram um pouco distintas.
É bom lembrar que em nenhum momento houve a pretensão de considerar
o MEEM um teste de natureza neuropsicológica. Sua universalidade de uso como
método de rastreio trouxe obviamente a esperança de uma utilidade para o médico
na área de avaliação de dificuldades cognitivas. O conjunto de dados de pesquisa
sugere que há sim diversos elementos neuropsicológicos contribuindo para seus
resultados. Não há, contudo, uma possibilidade do MEEM contribuir de uma forma
mais explicativa para o entendimento e classificação dos transtornos que afetam o
aprendizado escolar. Continua soberana a avaliação interdisciplinar com os aportes
médico, neuropsicológico, linguístico e pedagógico.
Outra limitação foi o número reduzido de participantes da amostra. Uma
proposta para estudos posteriores seria aumentar em pelo menos duas vezes o
grupo amostral, objetivando o alcance de resultados mais precisos. Assim, fica a
sugestão para estudos futuros, de julgar se é válido encontrar esses resultados em
crianças com QI normal, mas com prejuízos de funções executivas ou outros
transtornos como Transtorno de déficit de Atenção/Hiperatividade e Transtorno de
Aprendizagem. Será que nesta pesquisa as alterações das funções executivas são
um epifenômeno do funcionamento intelectivo rebaixado em boa parte dos nossos
casos? Considerando-se a literatura sobre estas relações, esta é nossa impressão
(DIAMOND, 2013).
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12. CONCLUSÃO

Partindo das análises deste estudo foi possível inferir que:

1. As principais funções neuropsicológicas que estavam diretamente relacionadas ao
baixo desempenho das crianças e/ou adolescentes analisados nesta triagem
envolveram as funções executivas de alta ordem (raciocínio, resolução de
problemas e planejamento). Assim, os resultados sugerem que fundamentalmente
os componentes cognitivos que integram as FE, como a memória operacional, o
controle inibitório e a flexibilidade cognitiva estão deficitários neste grupo amostral.

2. O estudo descreveu os resultados das medidas de tendência central e distribuição
do resultado total do MEEM. Concluiu-se que a média alcançada pela amostra no
MEEM foi 19,6, com um desvio padrão (DP) de 6,6. Desta forma, optou-se por
calcular a mediana do MEEM devido à distribuição assimétrica, que alcançou 18
pontos e foi o ponto de corte nesta pesquisa para crianças com DI. A variabilidade
(IIQ) ficou entre 14 – 25,3, indicando como a dispersão dos resultados ocorreu.
Constatou-se uma ampla oscilação entre as pontuações mínimas e máximas (8 –
32), sugerindo um perfil de funcionamento cognitivo heterogêneo entre as crianças
pesquisadas.

3. Os achados sinalizaram que as funções cognitivas analisadas pelos índices do
WISC-IV com maior influência sobre o baixo desempenho da amostra no MEEM
foram as que envolveram o Índice de Memória Operacional (IMO), a saber: memória
operacional (executivo central); memória episódica de curto prazo; atenção
concentrada auditiva (controle mental); atenção executiva e atenção interna dividida.
Apenas Índice de Compreensão Verbal (ICV) não foi significativo ao nível de 5%
(p=0,35). A capacidade explicativa geral do modelo para os índices do WISC-IV foi
considerada fraca, ou seja, apenas 15% da variabilidade do escore do MEEM foram
explicadas pelos índices do WISC-IV.

4. Observou-se através da correlação dos resultados dos quinze subtestes do
WISC-IV com o escore total do MEEM, que os subtestes Informação (IN), Aritmética
(AR), Sequência de Números e Letras (SNL) e Procurar Símbolos (PS)
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demonstraram maior grau de correlação com o baixo desempenho da amostra no
escore total do MEEM. As habilidades cognitivas avaliadas por eles envolvem:
inteligência cristalizada; inteligência fluida; raciocínio abstrato, analógico, serial e
classificatório; aprendizagem formal; compreensão e produção linguística; memória
operacional (executivo central); memória semântica; atenção concentrada auditiva
(controle mental); atenção interna dividida; atenção alternada visual; velocidade de
processamento; percepção e discriminação visual; eficiência cognitiva (articulação
entre acurácea/precisão e velocidade) e funções executivas (flexibilidade e inibição).
Desta forma, a capacidade explicativa geral do modelo (R²) foi considerada
moderada para os subtestes. Os resultados sugerem que existe uma tendência do
Índice de Velocidade de Processamento (IVP) apresentar capacidade explicativa
independente para o escore total do MEEM. É possível que em uma amostra maior,
essa tendência passará a ser estatisticamente significante.

5. A partir da análise dos resultados das correlações de cada item do MEEM com os
subtestes e índices do WISC IV, foi verificado que as maiores correlações
significativas envolveram os subtestes Sequência de Números e Letras (SNL);
Informação (IN); Procurar Símbolos (PS); o Índice de Memória Operacional (IMO) e
o Índice de Velocidade de Processamento (IVP). Tais resultados sugerem déficits
em aspectos cognitivos analisados por esses subtestes e índices e já explicados
acima. O subteste Conceitos Figurativos (CN) também apresentou maior correlação
e a nível cognitivo avalia: inteligência fluida; o raciocínio abstrato (categórico) e
formação de classificação mediante estímulos visuais; capacidade para analisar e
processar simultaneamente vários estímulos visuais para integrá-los em uma
categoria; agrupamento categórico e temático; funções executivas e memória
semântica.
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13. RECOMENDAÇÕES

Replicar os resultados da pesquisa em uma amostra maior e em um
contexto escolar (menos selecionado) é a próxima meta. Além disso, estudar as
relações entre o MEEM e as funções neuropsicológicas com uma bateria de testes
neuropsicológicos específicos, que envolvam a inteligência não verbal, o sistema
atencional, memória e funções executivas.
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ANEXOS

ANEXO 1. Parecer do CEP do HUAP/UFF
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ANEXO 2. Mini Exame do Estado Mental – MEEM – Versão Ouvrier

Orientação
Ano?
Estação ?
Data ?
Dia ?
Mês ?
2 – Aonde estamos?
País ?
Estado ?
Cidade ?
Hospital ou Bairro ?
Andar ou Endereço ?
Registro
3 – Nomeie 3 objetos, com 1 segundo para cada um. Então,
peça ao paciente para repetir depois que tiver nomeado (Árvore,
Relógio, Barco). Repita as perguntas até o paciente aprendê-las.
Dê 1 ponto para cada resposta correta
1 – Qual

Escore

Pontos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Atenção e Cálculo
4 – Subtrair 7 em série. Dê 1 ponto para cada resposta correta.
Interrompa depois de 5 respostas.

5

5 – Soletre MUNDO do final para o começo
da palavra.

5

Recuperação
6 – Pergunte pelo nome dos 3 objetos aprendidos na questão 3
(dê 1 ponto para cada resposta correta)

3

Linguagem
7 – Aponte para um lápis e um relógio.
Peça para o paciente nomeá-los.

2

8 – Peça para o paciente repetir:

“Nem aqui, nem ali, nem lá”

1

9 – Peça para o paciente seguir um comando em 3 estágios:
Pegue um pedaço de papel com a sua mãe direita. Dobre o papel
no meio. Coloque o papel no chão.

3

10 – Peça para o paciente ler e obedecer à seguinte frase:
“FECHE OS OLHOS”. (escreva com letras grandes)

1

11 – Peça ao paciente para escrever uma sentença de sua
própria escolha. (A sentença deve conter um sujeito e um
objeto, e deve fazer sentido. Ignore os erros ortográficos).

1

91

(continuação)
Escore
12 – Peça ao paciente para copiar o desenho abaixo.
Dê 1 ponto se todos os lados e ângulos estiverem preservados e o
formato das linhas que cruzam formem um diamante.

Pontos
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ANEXO 3. Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – 4ª ed. - WISC-IV
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