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APRESENTAÇÃO  

 

O desenvolvimento desta Tese foi impulsionado pela constatação do 

subdiagnóstico de um importante problema de saúde pública: a demência. Pude 

entrar em contato com a essa realidade e suas implicações tanto na vivência como 

psicóloga hospitalar como pela literatura. Considero que a oportunidade de 

desenvolver esse trabalho foi valiosa, pela busca do desenvolvimento uma 

contribuição em um campo tão desafiador.  

O treinamento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enquanto 

educação em saúde, é um ato político. Valorizar os profissionais que são linha de 

frente e elo de cuidado é urgente. Oferecer informações e caminhos é ampliar a 

perspectiva, é também cuidar. 

O contato com os ACS, para ter acesso aos casos por eles indicados 

ofereceu um espaço de convivência especial. Observar o comprometimento dos 

ACS com a comunidade ofereceu alento: o cuidado em saúde é trabalho vivo, é 

encontro.  

A coleta de dados e o contato com os idosos e informantes teve início com 

o convite de porta em porta. Pude perceber o cuidado na recepção, nas casas e 

famílias que nos deram abertura. Nesse momento pediam ajuda, e compartilhavam 

esperança. Diante das recusas, pude constatar medos. Foi uma fase riquíssima de 

aprendizados e contato com a alteridade mais sublime, relembrando os tempos em 

que fazia Visita Domiciliar – dessa vez, formalmente no lugar de pesquisadora.  

A validação do instrumento rastreador teve, também, momentos muito 

bonitos. Escolher as pessoas mais sensíveis e preparadas para contribuir no 

processo de tradução e retrotradução, para que pudéssemos apresentar as 

palavras adequadas (que pudessem cumprir a sua função enquanto instrumento), 

foi instigante.  

A disciplinas e o contato com o Departamento de Psicobiologia foi uma grata 

oportunidade de ampliar horizontes, refletir, aprender, aplicar. (Ainda) e sempre, 

me surpreenderei com a potência do fazer ali. 

O grupo de pesquisa orientado pela Dra. Cleusa Ferri é composto por 

profissionais de altíssimo nível e generosidade ímpares. Foi uma fase de muitos 

aprendizados, com conquistas intelectuais e pessoais, que levarei para a vida. 
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Essa Tese está organizada da seguinte forma: 

Na Introdução, é feita uma breve apresentação do envelhecimento 

populacional e das síndromes demenciais, incluindo dados sobre epidemiologia, 

impacto socioeconômico e o subdiagnóstico das demências. Em seguida, são 

apresentados dados sobre a Atenção Primária e sobre a importância dos Agentes 

Comunitários de Saúde na rede de cuidados a serem oferecidos à população. Essa 

parte busca auxiliar no delineamento teórico, embasando os aspectos que serão 

investigados a partir desse estudo.  

A Justificativa destaca a lacuna nesse campo e aponta para as 

contribuições que esse estudo se propôs a fazer. 

Em Objetivos são descritos os objetivos desse estudo. 

A Metodologia apresenta os aspectos éticos, os procedimentos e as fases 

da pesquisa. São descritos de forma detalhada a seleção do campo, o 

desenvolvimento dos instrumentos e do protocolo de treinamento, o desenho do 

estudo, além da definição dos critérios de inclusão, do processo de recrutamento 

dos participantes, dos critérios diagnósticos adotados, do processo de avaliação 

dos participantes e o tratamento dos dados.  

A seção Resultados está organizada de acordo com os objetivos do estudo, 

sendo apresentados os achados em ordem cronológica. É feita a descrição das 

etapas de desenvolvimento dos instrumentos do estudo, sendo essa a primeira 

etapa realizada nesse trabalho. Em seguida, são apresentados o Treinamento e o 

recrutamento dos participantes. Posteriormente, descritos os dados sobre os 

participantes da pesquisa, com destaque para a indicação dos ACS. 

Posteriormente, são analisadas as propriedades psicométricas dos instrumentos 

desenvolvidos.  

A Discussão faz uma síntese dos principais resultados com base nos 

objetivos propostos, estabelecendo uma relação entre esses e a literatura. 

Abordamos as implicações dos achados resultantes desse estudo, bem como suas 

limitações. São feitas sugestões de pesquisas futuras para a continuidade dos 

avanços nesse campo. 

A Conclusão apresenta os principais resultados de acordo com os objetivos 

propostos.  
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Os Anexos incluem documentos fundamentais para que essa pesquisa 

pudesse ser conduzida, e traz todo o material que embasa a compreensão do 

trabalho.  
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RESUMO 
 

MACHADO, DA. Identificação da demência na atenção primária – adaptação e 
validação de um rastreador (CSID breve) e de um programa para treinamento 
de Agentes Comunitários De Saúde.  Tese, Pós-Graduação em Psicobiologia, 

Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP São Paulo, SP, Brasil, 2021.  
 
Introdução: O envelhecimento populacional e aumento da expectativa de vida são 

fenômenos globais e estão associados com o aumento da prevalência e incidência 

de doenças como as demências. As demências são um importante problema de 

saúde pública, e são ainda subdiagnosticadas no mundo inteiro. O não 

reconhecimento dessa condição pode ser um fardo psicossocial e financeiro para 

famílias e serviços de saúde. Iniciativas que ofereçam respostas a essa questão 

são urgentes, especialmente no contexto da Atenção Primária. Objetivos: Este 

trabalho teve por objetivos testar estratégias de identificação da demência na 

atenção primária, por meio da adaptação e validação de um rastreador (Community 

Screening Instrument for Dementia – CSID brief) e de adaptação e validação de um 

Programa para Treinamento de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Métodos: 

O instrumento para rastreio de demência na comunidade (CSID breve) foi traduzido 

e validado para a população brasileira, seguindo as etapas: tradução inicial, síntese 

das versões traduzidas, retrotradução, síntese das traduções reversas em revisão 

por comitê de especialistas, e reavaliação da versão final pelo comitê revisor. O um 

Protocolo de Treinamento dos ACS na identificação da demência na comunidade 

teve duração de oito horas e foi conduzido por uma equipe multidisciplinar, que 

valorizou a experiência e o conhecimento dos ACS. Foram adotados recursos 

audiovisuais, relatos de casos e vinhetas clínicas para realização de discussão em 

grupo sobre o envelhecimento normal e o envelhecimento não normal. 

Especificamente sobre as demências, foram abordados os temas: definição, 

evolução, sintomas comportamentais e psicológicos, causas, diagnóstico 

diferencial, opções de tratamento. Participaram 14 ACS que atuam na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) em São José dos Campos, SP. Após o treinamento, os 

ACS indicaram 60 pessoas com 65 anos ou mais, que foram por eles consideradas 

como possíveis casos de demência por um período de seis meses. Dessas, 45 

aceitaram participar do estudo. Posteriormente, dos 481 idosos cadastrados na 

UBS que não foram indicados, foram sorteados 60 nomes e desses, foram 
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entrevistados 40. Foram convidados também os informantes dos idosos 

participantes, e participaram 75. Resultados: Do total de 85 participantes, 22 

(25,9%) foram diagnosticados com demência por um especialista que adotou os 

critérios diagnósticos do DSM-IV. Desses 22, 20 estavam entre os idosos indicados 

pelos ACS e foram, portanto, indicações corretas. A taxa de diagnóstico de 

Demência de acordo com o padrão ouro (diagnóstico clínico/DSM-IV) foi 9,4%. Os 

parâmetros psicométricos do treinamento foram: Sensibilidade 90,9%, 

Especificidade 60,3%, VPP 44,4% e VPN 95,0%. Observou-se os seguintes 

parâmetros do CSID breve na subescala Participante com o ponto de corte ≥5: 

Sensibilidade 76,5%, Especificidade 88,4%, VPP 72,2%, VPN 90,5%, área da 

Curva ROC 0,92 (p=0,03; IC 0,86-0,99) e α de Cronbach 0,76. Na subescala do 

Informante, a pontuação ≥5 apresentou uma Sensibilidade de 77,3%; 

Especificidade de 96,0%; VPP 89,4%, VPN 90,5%,  RV+19,3, área sobre a curva 

de 0,89, com p=0,05 (IC 0,80-0,98) e α de Cronbach 0,81. O cálculo das 

propriedades diagnósticas do CSID breve combinado mostrou que o escore ≥7 

possui uma Sensibilidade de 94,1% e Especificidade de 80,0%. Os valores 

Preditivos Positivo e Negativo foram, respectivamente, 66,7% e 97,0%. A razão de 

verossimilhança positiva foi de 4,7, área da Curva ROC 0,93 (p=0,03; IC 0,87-1,00) 

e α de Cronbach 0,86. Observou-se que o instrumento rastreador na versão 

combinada apresenta excelentes propriedades psicométricas, e que o Treinamento 

dos ACS contribuiu para a identificação de casos novos de demência na 

comunidade (17,8% do total). Conclusões: O CSID breve e o Treinamento 

demonstraram ser estratégias válidas, reprodutíveis e sensíveis para uso na 

identificação da demência na comunidade, atendendo a uma importante questão 

de saúde pública no contexto da Atenção Primária.  

 
Palavras-chave: Demência, Agente Comunitário de Saúde, Atenção Primária a 
Saúde, Busca ativa de casos, Rastreador, Validação. 
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ABSTRACT 
 
MACHADO, DA. Identification of dementia in Primary Care – Adaptation and 
Validation of a screening instrument (brief CSID) and of a program for training 
Community Health Workers. Thesis, Post-Graduation in Psychobiology, 
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP São Paulo, SP, Brazil, 2021. 
 
Introduction: Population aging and increased life expectancy are global 

phenomena and are associated with an increase in prevalence and incidence of 

diseases such as dementia. Dementias are a major public health problem, and are 

still underdiagnosed worldwide. Failure to recognize this condition can be a 

psychosocial and financial burden for families and health services. Initiatives that 

offer answers to this question are urgent, especially in the context of Primary Care. 

Objectives: This study aimed to test strategies for identifying dementia in primary 

care, through the adaptation and validation of a screening Instrument (Community 

Screening Instrument for Dementia - CSID brief) and the adaptation and validation 

of a Program for Training Community Health Workers (CHW). Methods: Community 

Screening Instrument for Dementia (brief CSID) was translated and validated for the 

Brazilian population, following the steps: initial translation, synthesis of translated 

versions, back-translation, synthesis of reverse translations under review by an 

expert committee, and reassessment of the final version by the review committee. 

The CHW Training Protocol for identifying dementia in the community lasted eight 

hours and was conducted by a multidisciplinary team that valued the experience 

and knowledge of the CHW. Audiovisual resources, case reports and clinical 

vignettes were adopted for group discussion on normal and non-normal aging. 

Specifically on dementias, the following topics were addressed: definition, evolution, 

behavioral and psychological symptoms, causes, differential diagnosis, treatment 

options. 14 CHW who work in a Basic Health Unit (BHU) in São José dos Campos, 

SP participated. After training, the CHW indicated 60 people aged 65 or over, who 

they considered as possible cases of dementia for a period of six months. Of these, 

45 agreed to participate in the study. Subsequently, of the 481 elderly people 

registered in that UBS who were not appointed, 60 names were selected and 40 of 

them were interviewed. Informants of the elderly participants were also invited, and 

75 participated. Results: Of the total of 85 participants, 22 (25.9%) were diagnosed 

with dementia by a specialist who adopted the DSM-IV diagnostic criteria. Of these 
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22, 20 were among the elderly who were indicated by the CHW and therefore, were 

correct indications. The rate of Dementia diagnosis according to the gold standard 

(clinical diagnosis/DSM-IV) was 9.4%. The psychometric parameters of the training 

were: Sensitivity 90.9%, Specificity 60.3%, PPV 44.4% and NPV 95.0%. The 

following parameters of the brief CSID were observed in the Participant subscale 

with the cutoff ≥5: Sensitivity 76.5%, Specificity 88.4%, PPV 72.2%, NPV 90.5%, 

area under the ROC Curve of 0, 92 (p = 0.03; CI 0.86-0.99) and Cronbach's α of 

0.76. In the Informant's subscale, the score ≥5 presented a Sensitivity of 77.3%; 

96.0% Specificity; PPV 89.4%, NPV 90.5%; RV + 19.3, area on the curve of 0.88, 

with p = 0.05 (CI 0.80-0.98) and Cronbach's α of 0.81. The calculation of the 

diagnostic properties of the combined brief CSID showed that the score ≥7 has a 

sensitivity of 94.1% and specificity of 80.0%. The positive and negative predictive 

values were 66.7% and 97.0%, respectively. The positive likelihood ratio was 4.7, 

area under the ROC Curve 0.93 (p = 0.03; CI 0.87-1.00) and Cronbach's α 0.86. It 

was observed that the screening instrument in the combined version has excellent 

psychometric properties, and that the CHW Training contributed to the identification 

of new cases of dementia in the community (17.8% of the total). Conclusions: The 

brief CSID and the Training proved to be valid, reproducible and sensitive strategies 

for use in the identification of dementia in the community, addressing an important 

public health issue in the context of Primary Care. 

 

Keywords: Dementia, Community Health Worker, Primary Health Care, Case 

finding, Screening, Validation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento populacional  

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno global. Dados de 2020 

apontam que do total de 7 bilhões de pessoas no mundo, 9,3% tinham mais de 65 

anos (727 milhões). Em 2030, estima-se que este número aumentará para 11,7% 

(997 milhões), e em 2050 serão 15,9% de idosos, alcançando mais de 1,5 bilhão 

de pessoas (UNITED NATIONS, 2020), com uma concentração importante desse 

contingente nos países de médio e baixo poder econômico (UNITED NATIONS; 

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS; POPULATION 

DIVISION, 2020). 

Especificamente no Brasil, estimativas apontam que 9,6% (20 milhões) da 

população tinha mais de 65 anos em 2020. Em 2030, este número poderá aumentar 

para 13,6% (30 milhões) e, em 2050, para 22,7% de idosos, ou mais de 52 milhões 

de pessoas. De acordo com essas projeções, em 2050 o Brasil será o 6º país no 

mundo em termos de número de idosos (UNITED NATIONS, 2020). Outro estudo 

estima que em 2060, uma em cada quatro pessoas (25,5%) terá mais de 65 anos 

no país (GUERRA, 2018). 

Essa transição demográfica deve-se à queda das taxas de natalidade e ao 

aumento da expectativa de vida (UNITED NATIONS, 2020). No Brasil, a expectativa 

de vida ao nascer no Brasil em 2018 era de 76,3 anos sendo 72,8 para homens e 

79,9 para mulheres. O aumento do número e proporção de idosos no mundo 

ocorreu de forma bastante gradual em países de alta renda, ao passo que esta 

transição, além de ser relativamente recente, está acontecendo de forma acelerada 

em países de baixa renda, como o Brasil.  

Entretanto, a pandemia pelo Covid-19 pode exercer um impacto nos índices 

reportados acima. Modelos matemáticos estimaram um declínio, ao menos em 

curto prazo, na expectativa de vida em diversos lugares do mundo, especialmente 

os que possuem maior expectativa de vida e aqueles que foram fortemente 

afetados pela doença. A prevalência de 10% de Covid-19 pode acarretar a perda 

de um ano na expectativa de vida na América do Norte, Europa e América Latina e 

Caribe. Quanto maior a incidência de Covid-19, maior seria o impacto – que 
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ocorreria por questões direta e indiretamente relacionadas ao vírus, como por 

exemplo a não adesão a outros tratamentos e o impacto na saúde mental, que 

podem afetar negativamente as taxas de mortalidade e expectativa de vida 

(MAROIS; MUTTARAK; SCHERBOV, 2020).  

Apesar desse possível e importante impacto, o envelhecimento da 

população é uma realidade que traz implicações importantes na organização 

estrutural da sociedade. É fundamental oferecer respostas às questões 

desafiadoras que se impõem e que afetam os setores sociais, culturais e 

comportamentais, econômicos, políticos e de saúde. Especificamente no campo da 

saúde, sabe-se que o envelhecimento populacional pode gerar um aumento 

significativo na incidência de doenças e síndromes crônicas que são mais comuns 

em idosos, tais como as demências.  

 

1.2 Síndromes demenciais  

 

Demência (ou síndrome demencial) é um termo genérico adotado para 

descrever uma síndrome neuropsiquiátrica crônica, progressiva, potencialmente 

reversível em algumas situações e que decorre de diversas doenças cerebrais que 

afetam funções corticais superiores. As demências são caraterizadas pelo declínio 

cognitivo, comprometimento em diversas funções como memória, capacidade de 

compreensão, aprendizado, cálculo, linguagem, orientação e julgamento. Além da 

deterioração global progressiva da cognição, observa-se o comprometimento na 

funcionalidade e no desempenho de atividades sociais e ocupacionais, e que pode 

levar o indivíduo à total dependência para a realização de cuidados pessoais. As 

demências podem ainda estar associadas com alterações emocionais e 

comportamentais (DENING; SANDILYAN, 2015). 

São documentados diferentes tipos de quadros demenciais, sendo as mais 

conhecidas e prevalentes: doença de Alzheimer (responsável por 60% dos casos), 

demência vascular (que contabiliza cerca de 30%), demência mista, demência 

associada à doença de Parkinson, demência frontotemporal e demência de corpos 

de Lewy, entre outros (RIZZI; ROSSET; RORIZ-CRUZ, 2014; ZURIQUE SÁNCHEZ 

et al., 2019).  

 



 Introdução 

 

 

4 

1.3 Epidemiologia e custos da demência 

 

Em 2016 cerca de 43,8 milhões de pessoas viviam com demência no mundo, 

um aumento de 117% desde 1990 (NICHOLS et al., 2019).  

Estimativas apontam que o número de pessoas com demência no mundo irá 

triplicar até 2050, afetando 131,5 milhões de pessoas (PRINCE, Martin et al., 2015), 

com projeções de que 71% dos casos estarão em países de médio e baixo poder 

econômico. Teremos um caso novo a cada três segundos no mundo. 

Estudos de prevalência da demência que foram conduzidos na América 

Latina possuem grande variabilidade metodológica, apresentando estimativas 

diferentes (FERRI; OLIVEIRA, 2019). Os dados que dispomos apesar disso 

corroboram que a demência é um problema de saúde urgente. Revisão que incluiu 

oito estudos de base populacional em seis países da América Latina reportaram 

prevalência de 7,1% em pessoas com mais de 65 anos na América Latina (NITRINI 

et al., 2009). Mais recentemente, revisão que incluiu 25 trabalhos de oito países 

apontou para uma prevalência de 11% (ZURIQUE SÁNCHEZ et al., 2019).  

A prevalência de demência no Brasil foi estudada prioritariamente na região 

Sudeste do país. Boff et al (2015) revisaram dados de oitos estudos populacionais 

brasileiros, trazendo estimativas da prevalência de demência entre 5,1% e 17,5% 

(BOFF; SEKYIA; BOTTINO, 2015). Estimativa do Global Burden of Disease (GBD) 

sobre a epidemiologia da demência no Brasil sinalizou que em 2016 

aproximadamente 1,5 milhão de pessoas viviam com demência no país (MELO et 

al., 2020). Esses mesmos autores observaram um aumento de 4,5% na incidência, 

entre 2000 e 2016 no nosso país (MELO et al., 2020). Outros autores alertam para 

o aumento substancial de 52% dos casos nos próximos 15 anos (PRINCE, Martin 

et al., 2015).  

Com a alta prevalência, torna-se importante compreender o impacto da 

demência – que pode ser observado pelos custos, pela incapacidade e pela 

mortalidade. A demência é, portanto, uma questão de saúde, econômica/financeira, 

mas também social.  

Em saúde, os custos podem ser definidos como: direto, indireto e intangível. 

Custos diretos decorrem de despesas médicas e incluem despesas relacionadas 

aos insumos usados para prover as intervenções de saúde, como gastos 
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relacionados com ambiente médico-hospitalar; instalações físicas; diagnósticos; 

recursos humanos; medicamentos; internação hospitalar e atendimento 

ambulatorial; despesas com deslocamento para utilização dos serviços de saúde, 

como dietas específicas ou adaptação de ambiente domiciliar e gastos com cuidado 

informal. Custos indiretos envolvem despesas relacionadas à perda de 

produtividade no mercado de trabalho, como presenteísmo, absenteísmo e perdas 

permanentes devido à morte prematura, além de pensão por invalidez e pensão 

antecipada de velhice por problemas de saúde. Também são custos indiretos as 

despesas relacionadas aos cuidadores familiares de pessoas com demência, 

incluindo a oferta de cuidado e o tempo gasto por cuidadores informais. Custos 

intangíveis são entendidos como perdas humanitárias; são custos imateriais, não 

facilmente valorados e mensurados em análises econômicas, e são melhor 

expressos em termos qualitativos. Estão relacionados com a deterioração de 

condições psicossociais, perda de qualidade de vida; e envolvem experiências 

como sofrimento, dor, exclusão social e ansiedade.  

Os custos direto, indireto e intangíveis da demência, relacionados à perda 

econômica e sofrimento pessoal e social podem ser cada vez maiores, 

considerando que o custo global da demência em 2015 alcançou U$ 818 bilhões 

de dólares – um aumento de 35% em relação ao custo estimado em 2010. Em 

2030, esse valor irá triplicar, alcançado US$ 2 trilhões, o que representa 1,1% do 

produto interno bruto global (PRINCE, Martin et al., 2015). Os maiores gastos 

(cerca de 85%) estão relacionados com custos indiretos, especificamente 

relacionados com o cuidado familiar e social (FEIGIN et al., 2017).  

É válido destacar que os custos diretos (relacionados com assistência 

médica) aumentam antes mesmo da realização do diagnóstico de demência. Esse 

panorama está associado ao não reconhecimento da demência e ao manejo 

inadequado dos quadros (EL-HAYEK et al., 2019), o que reforça a importância da 

confirmação diagnóstica no momento oportuno. Sabe-se, também, que os custos 

com a demência tendem a aumentar com o tempo: conforme a doença vai 

progredindo, aumenta também a dependência (CANTARERO-PRIETO et al., 

2019).  

Ferreti et al (2018) conduziram estudo com pacientes com demência 

acompanhados em um serviço ambulatorial de um hospital terciário no sudeste 
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brasileiro (FERRETTI et al., 2018). Os autores apontaram que o custo mensal 

global atribuível à demência foi de US$ 1.012,35 por paciente no estágio leve; US$ 

1.683,18 mensal por paciente no estágio moderado; e US$ 1.372,30 por paciente 

no estágio grave. Os custos indiretos variaram de US$ 536,62 a US$ 545,17 de 

acordo com a gravidade do quadro demencial. Esses autores estimaram o custo 

anual por paciente de US$ 16.548,24. Esses valores refletem o importante impacto 

econômico e social que essa doença pode trazer no nosso país (FERRETTI et al., 

2018). Famílias responsáveis pelo cuidado de idosos com demência no Rio de 

Janeiro indicaram que as despesas decorrentes da demência exigiam dois terços 

(66%) do orçamento familiar (VERAS et al., 2008). Esses trabalhos chamam a 

atenção para os custos da demência e do seu subdiagnóstico no nosso país, e 

destacam que famílias são afetadas de diversas maneiras, muitas vezes arcando 

com o ônus da doença.  

A incapacidade e dependência, que aumentam com a progressão da 

demência, contribuem de forma significativa para o impacto socioeconômico da 

demência, como já foi mencionado. A demência é uma das principais doenças 

crônicas não transmissíveis responsáveis por incapacidade e necessidades de 

cuidados em pessoas idosas em todo o mundo (PRINCE, Martin et al., 2015). Nos 

países de baixo e médio poder econômico, a demência é uma das principais causas 

de incapacidade e dependência em idosos (SOUSA et al., 2009, 2010). 

Especificamente no Brasil, em 2016, a demência foi a segunda principal causa de 

incapacidade em mulheres e a terceira em homens  (MELO et al., 2020). 

Em relação à mortalidade, entre 2007 e 2017 ocorreu um aumento de 46,2% 

de mortes globalmente devido às demências (ROTH et al., 2018). Em 2017 foram 

mais de 2 milhões e 500 mil óbitos. Em 2016 a demência era a quinta causa de 

morte em todo o mundo, contabilizando 4,4% do total de óbitos (2,4 milhões) 

(NICHOLS et al., 2019). No Brasil, apenas em 2016, mais de 80 mil pessoas 

morreram devido à demência (NICHOLS et al., 2019). Em pessoas com 70 anos ou 

mais, a demência está na segunda posição entre as causas de morte (MELO et al., 

2020). Esses dados corroboram o impacto da incapacidade e mortalidade da 

demência no nosso país. 

Adicionalmente, é fundamental destacar que apesar de os custos 

decorrentes da demência aumentarem de forma substancial depois da realização 
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do diagnóstico e conforme a gravidade da demência se acentua (e aumentam a 

incapacidade e dependência), é possível que exista um enorme custo oculto devido 

ao não reconhecimento da demência. Esses custos podem decorrer, por exemplo, 

da dificuldade de o idoso gerenciar suas condições médicas por conta da demência 

não identificada, o que pode levar a mais consultas, exames e mesmo 

hospitalizações. Sintomas como perda auditiva, quadros depressivos ou ansiosos 

e distúrbios do sono são condições que podem preceder o diagnóstico de demência 

e levar à realização de procedimentos ou uso de medicamentos de forma 

inadequada; além da perda da habilidade cognitiva por si que pode levar a eventos 

como acidentes domésticos, quedas – que também podem resultar em internações; 

e em quadros de delirium (EL-HAYEK et al., 2019).  

Também é importante considerar a presença de ansiedade por parte do 

idoso e seus familiares diante de uma situação não identificada, nomeada e, 

portanto, sem a possibilidade de abordagem e tratamento adequados, o que reforça 

que a demência não diagnosticada no momento oportuno pode ter um impacto 

significativo para toda a sociedade, por motivos econômicos, de saúde e 

psicossociais.  

 

1.4 Subdiagnóstico da demência 

 

Apesar da elevada prevalência, a demência ainda é uma condição 

subdiagnosticada no mundo todo. As taxas de subdiagnóstico variam entre os 

países (PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 2011). A taxa global de subdiagnóstico 

de demência é de 61,7%, sendo maior na Ásia (93,2%) em comparação com 

América do Norte (62,9%) e Europa (53,7%) (LANG et al., 2017).   

O diagnóstico de demência na atenção primária é realizado em cerca de 20-

50% dos casos nos países de alta renda (PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 2011). 

Outros trabalhos reportam taxas de subdiagnóstico de 90% na China (CHEN et al., 

2013) e mais de 90% na Índia (DIAS; PATEL, 2009).  

Estimativa conduzida no Brasil mostrou que 77% das pessoas com 

demência não estão diagnosticadas na comunidade (NAKAMURA et al., 2015). 

Esta taxa é baseada no registro da dispensação de medicamento de alto custo da 

cidade de São José dos Campos (São Paulo) usando dados específicos de uso de 
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anticolinesterásicos, o que significa que se tivermos atualmente 2 milhões de 

pessoas com demência, mais de 1 milhão e quatrocentos delas não estão 

diagnosticadas.   

Estudo realizado com 195 médicos que atuam na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) em São Paulo identificou que apenas 23,1% dos diagnósticos de 

demência ocorrem na fase leve (COSTA et al., 2020).  

Diversos trabalhos buscam identificar os fatores relacionados com o 

subdiagnóstico da demência. Estudo populacional realizado nos Estados Unidos 

com pessoas com mais de 65 anos obteve taxa de subdiagnóstico de 58,7%, sendo 

o subdiagnóstico mais comum em hispânicos (não brancos), com menor 

escolaridade, com maior funcionalidade, e que comparecem sem 

familiar/acompanhante nas consultas médicas (AMJAD et al., 2018). 

O subdiagnóstico de demência tende a ser maior em países de média e 

baixa renda (quando comparados com países de alta renda); na comunidade (em 

comparação com instituições de cuidado); entre pessoas mais novas; entre 

pessoas do sexo masculino; nos casos iniciais; em pessoas com menor 

comprometimento funcional; e nos grupos em que a atenção primária realiza o 

diagnóstico (e não os níveis de atenção secundária ou terciária). A variação nos 

índices de identificação da demência entre os países de diferente poder 

socioeconômico parece ser explicada, ao menos parcialmente, pela política e 

sistema de saúde de cada contexto, além da cultura local (LANG et al., 2017).  

Artigo de revisão elencou diversos fatores que contribuem para o 

subdiagnóstico especificamente na atenção primária, campo de interesse do 

presente estudo. Foram identificados fatores relacionados às características dos 

profissionais de saúde, ao sistema de saúde e ao paciente-cuidador. Entre os 

fatores do sistema de saúde e dos profissionais de saúde, autores apontaram para 

a falta de tempo para condução de uma boa avaliação; a falta de serviços 

especializados/especialistas para acompanhar a população; o não reconhecimento 

da importância das questões cognitivas e foco da consulta em aspectos físicos; a 

preocupação com o potencial impacto negativo da confirmação diagnóstica na vida 

do idoso (por questões relacionadas ao estigma, por exemplo); a dúvida sobre o 

real benefício de realizar o diagnóstico diante da ausência de terapias 

modificadoras da doença e mesmo com pouco apoio comunitário disponível; a 
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dificuldade no processo de comunicação com o idoso e seus familiares; a presença 

de dificuldades no processo de confirmação diagnóstica e realização do manejo de 

sintomas; o desconhecimento sobre instrumentos e protocolos de avaliação 

cognitiva; a presença de lacunas de conhecimento em relação ao processo de 

envelhecimento por parte dos profissionais de saúde (BRADFORD et al., 2009).  

No Brasil, Jacinto et al (2016) avaliaram o conhecimento e atitudes sobre 

demência em 152 médicos residentes de diferentes especialidades médicas em um 

hospital-escola no sudeste brasileiro. Os médicos apresentaram melhor 

desempenho em diagnosticar e gerenciar os sintomas de demência, mas 

apresentaram lacunas de conhecimento em relação às questões de prevalência e 

incidência da demência (JACINTO et al., 2016). As escolas médicas precisam 

concentrar esforços para oferecer conteúdo relacionado à demência para seus 

estudantes de graduação (JACINTO et al., 2015). O desenvolvimento de projetos 

pedagógicos que contemplem o desenvolvimento de competências necessárias 

para atender às necessidades de saúde da população idosa deve ocorrer em todos 

os cursos da saúde (LIMA et al., 2018). 

Para os profissionais da saúde já formados, as lacunas podem ser 

preenchidas por meio da educação continuada. O treinamento de profissionais da 

saúde na área do envelhecimento pode ter impacto no cuidado a ser oferecido a 

pessoas com demência, sendo essa necessidade corroborada por documentos 

oficiais internacionais. Em 2017 a OMS aprovou o “Global Plan of Action on the 

Public Health Response to Dementia 2017- 2025” (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017), proposta que foi adotada por 194 países e coloca a 

demência como uma prioridade, incentivando os governos a desenvolverem 

estratégias para lidar com a demência, e a construir formas de aumentar a 

conscientização sobre a mesma. Esta política internacional coloca o diagnóstico de 

demência como prioridade de saúde pública, propondo a meta de que em 2025 

pelo menos 50% dos países tenham uma taxa de 50% de casos diagnosticados. 

Para atender a essas questões, a literatura destaca a importância de 

estratégias, tais como a realização de campanhas de conscientização da 

comunidade, que deve reconhecer sinais e sintomas indicativos de demência, o 

que levaria à procura por avaliação mais precocemente; além da realização de 

melhorias no oferecimento de serviços de avaliação e cuidado de idosos, com o 
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estreitamento do contato com/entre especialistas, informantes e familiares; e o 

oferecimento de cuidado integrado. É reforçada a importância da capacitação de 

profissionais de saúde nos diversos níveis de atenção, e incentivada a prática de 

triagem para os idosos pertencentes a grupos de risco para o desenvolvimento de 

demência (LANG et al., 2017; PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 2011).  

A realização do diagnóstico de demência no momento oportuno considera 

preferências, valores e necessidades do idoso e ocorre em um momento clínico em 

que o idoso e seus cuidadores/familiares podem se beneficiar dessa informação. O 

diagnóstico pode representar uma oportunidade de acesso a intervenções e 

suporte para que familiares e cuidadores desenvolvam habilidades de 

enfrentamento dos desafios impostos pela demência, e também pode permitir o 

planejamento de cuidados e do futuro, enquanto o paciente tem capacidade 

cognitiva para tomar decisões (LIVINGSTON et al., 2017; PRINCE, Martin; BRYCE; 

FERRI, 2011).  

Nos países de médio e baixo poder econômico, é importante incentivar a 

identificação de casos por profissionais não especialistas, considerando a alta 

demanda oculta. Médicos generalistas, enfermeiros e agentes comunitários de 

saúde (ACS) teriam o potencial de contribuir com intervenções potencialmente de 

baixo custo (PRINCE, Martin et al., 2016; PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 2011).  

Para Ranson et al (2018) há uma diferença entre “triagem” e “busca ativa de 

casos”. A busca ativa de casos é oferecimento, por parte de um profissional de 

saúde, de uma investigação breve sobre demência, mesmo sem o paciente 

apresentar uma queixa a respeito. Essa oferta deve partir da avaliação do 

profissional sobre o potencial risco de o paciente ter demência, e o potencial 

benefício que a confirmação diagnóstica pode trazer. A triagem/rastreio, por sua 

vez, é a investigação em todas as pessoas que apresentam alto risco de ter 

demência (RANSON et al., 2018).  

Existe uma discussão sobre os prós e contras da prática do rastreio para 

demência. Essa prática não é recomendada para a população idosa em geral 

(PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 2011). Entretanto, nos países de médio e baixo 

poder econômico, considera-se que realizar uma breve avaliação em idosos 

considerados grupos de risco ou com alguma suspeita de ter demência pode trazer 
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benefícios, sendo importante investigar essa conduta no nosso meio (LIVINGSTON 

et al., 2017; PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 2011). 

A literatura reporta que idealmente um instrumento de rastreio deve atender 

aos seguintes domínios que justifiquem seu uso: praticidade (fácil treinamento para 

administração, baixo custo e disponibilidade); viabilidade (boa aceitação pelos 

pacientes e profissionais, fácil administração, correção e interpretação); 

aplicabilidade (ampla, e relacionada a diferentes tipos de demência; sensibilidade 

à cultura, linguagem e escolaridade); propriedades psicométricas (validade, 

confiabilidade; especificidade, e sensibilidade) (MILNE et al., 2008). Os benefícios 

do uso do instrumento de rastreio devem superar os potenciais danos. Isso significa 

que o impacto negativo de um eventual resultado falso positivo deve ser “no 

máximo” uma avaliação secundária (ASHFORD et al., 2007). Dessa forma, o 

resultado da administração de um instrumento de rastreio, a depender do resultado, 

deve ser a indicação para avaliação especializada.  

Adicionalmente, é importante reforçar que avaliações cognitivas que incluam 

o relato de um informante (pessoa que conheça bem o idoso) conferem ao 

instrumento e à avaliação em si uma melhor performance (CARR et al., 2000).  

 

1.5 Atenção Primária à Saúde no Brasil 

 

A Atenção Primária a Saúde (APS) apresentou o Programa da Saúde da 

Família (PSF) em 1994, como uma estratégia de substituir o modelo sanitário 

hegemônico, e visando a ampliação do acesso de primeiro contato da população 

aos serviços de saúde no contexto do Sistema Único de saúde (SUS). Em 2006 o 

governo federal publicou a primeira Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

que estabeleceu diretrizes para promover a ampliação da cobertura da Atenção 

Primária no nosso país. Uma das medidas do PNAB fez com que o PSF se tornasse 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Em 2011 foi implantado o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), regulamentando que as equipes de saúde 

multiprofissionais passariam a assumir a responsabilidade sanitária pela população 

em um determinado território, valorizando necessidades de vida e saúde das 

pessoas. O objetivo da ESF é assegurar a acessibilidade, acolhimento, autonomia, 
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integralidade da assistência, corresponsabilização, participação social e vinculação 

dos usuários com os serviços de saúde, respeitando os princípios do SUS. 

A Atenção Primária à Saúde deve atuar de forma resolutiva, atendendo e 

oferecendo respostas a 80-90% dos problemas/necessidades de saúde mais 

comuns. Atuando nas Equipes de Saúde da Família e de forma multiprofissional, o 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) é fundamental por atuar como um elo entre a 

equipe de saúde e a comunidade, sendo responsável por cobrir toda a população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O ACS efetua ações de prevenção de agravos e promoção de saúde, por 

meio de intervenções educativas individuais e coletivas dentro do território ao qual 

é responsável. Sua atuação deve mediar o saber técnico com o saber popular e da 

comunidade; considerar as especificidades do território e comunidade para 

realização de ações institucionais e políticas públicas (OLANIRAN et al., 2017). 

Suas atribuições são aumentar a cobertura dos serviços básicos de saúde, 

especificamente na promoção da saúde, tais como facilitar o acesso a outros 

cuidados da rede; atuar na prevenção de doenças e promoção de estilo de vida 

saudável; realizar o tratamento de condições médicas básicas; oferecer suporte 

psicossocial; e fazer coleta de dados de saúde da população. No contexto 

brasileiro, os ACS também são responsáveis pelo cadastramento de famílias no 

território, e pela identificação de situações de risco através das visitas domiciliares.  

Dadas as características inerentes da atuação do ACS no Brasil, considera-

se que eles podem fazer uma importante contribuição na identificação da demência 

na comunidade.  

 

1.6 Estratégias para a identificação da demência na comunidade  

 

Diversas estratégias têm sido adotadas para aumentar o diagnóstico de 

demência, nos diversos contextos, níveis de atenção e com diversos profissionais 

envolvidos, mas ainda não foi identificada uma intervenção específica que tenha 

sido realmente bem-sucedida, sendo esse um problema importante e que 

permanece em aberto (MUKADAM et al., 2015). Apesar disso, sabe-se que a 
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educação em saúde é uma intervenção que pode ser realizada tanto com 

profissionais como a população em geral (LIVINGSTON et al., 2017). 

Recente revisão integrativa incluiu 13 estudos descritivos, experimentais e 

quase-experimentais sobre educação profissional sobre demências na atenção 

primária. A maioria das intervenções educativas foram realizadas na Europa e 

incluíram na sua maioria médicos, enfermeiros, e assistentes sociais. As 

estratégias adotadas com maior frequência nas capacitações foram, 

respectivamente: aulas teóricas, discussão de caso, disponibilização de material 

para consulta posterior, ferramentas eletrônicas/plataformas virtuais, workshops, 

seminários e vídeos. Os autores relatam que diversas intervenções promoveram o 

aumento nas taxas de detecção de demência, e que os efeitos sobre o 

conhecimento e atitudes dos profissionais foram menos evidentes (COSTA et al., 

2019). Esse trabalho não apresentou dados sobre capacitações realizadas com 

ACS.  

Algumas iniciativas para aumentar o diagnóstico de demência foram 

realizadas na atenção primária e direcionadas aos ACS, foco do presente trabalho. 

Entre essas, na Índia, Shaji et al (2002) treinaram 19 ACS para identificação da 

demência em 1979 pessoas com mais de 60 anos residentes em uma comunidade 

rural. Nesse trabalho os ACS foram remunerados com U$ 4. O treinamento foi 

conduzido por dois psicólogos e dois psiquiatras e teve uma primeira etapa com 

1h30 de duração, com vinhetas de casos clínicos. Após o treinamento, os ACS 

tiveram um mês para elaborar uma lista com os nomes das pessoas que avaliaram 

como possíveis casos de demência. Os ACS tiveram um segundo momento de 

treinamento, com conteúdo relacionado ao diagnóstico diferencial, e discussão dos 

casos selecionados pelos ACS, com duração de uma hora. Em seguida, os ACS 

finalizaram a indicação dos possíveis casos. Os ACS indicaram 51 idosos. Foram 

confirmados 33 casos por um psiquiatra, na sua maioria mulheres e viúvas, com 

valor Preditivo Positivo (VPP) de 64,7% (SHAJI et al., 2002).  

Na Índia, Jacob et al (2007) treinaram quatro ACS para identificação da 

demência em 1000 pessoas com mais de 65 anos residentes em uma comunidade. 

O treinamento teve duas horas de duração. Após o treinamento, os ACS indicaram 

nove pessoas. Um psiquiatra realizou o diagnóstico de demência de acordo com o 

DSM-V em uma pessoa. Foram obtidos Sensibilidade 12,5%, Especificidade 
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99,2%, VPP 11,1%, Valor Preditivo Negativo (VPN) de 99,3%, com prevalência de 

demência estimada de 0,8% de acordo com o DSM-IV. A pesquisa foi conduzida 

em uma região com baixa prevalência de demência, o que pode ter dificultado o 

processo de identificação dos casos (JACOB et al., 2007). 

No Brasil, Ramos-Cerqueira et al (2005) treinaram 25 ACS para identificação 

da demência em pessoas com mais de 65 anos residentes em uma comunidade. 

O treinamento foi conduzido por dois psicólogos e dois psiquiatras e teve uma 

primeira etapa com três horas de duração, com recursos audiovisuais e vinhetas 

com casos clínicos. Após o treinamento, os ACS tiveram duas semanas para 

elaborar uma lista com os nomes das pessoas que avaliaram como possíveis casos 

de demência. Os ACS apresentaram os casos que selecionaram aos profissionais 

responsáveis pelo treinamento, em uma discussão em grupo que teve duração de 

três horas. Em seguida, os ACS revisaram suas listas, finalizando a indicação dos 

possíveis casos. Foram indicados 85 idosos, sendo 72 avaliados por um psiquiatra, 

que realizou diagnóstico de demência de acordo com o DSM-IV. Foram 

confirmados 45 casos, com VPP de 62,5%, na sua maioria mulheres e pessoas 

mais velhas. A prevalência de demência estimada foi de 2,0% (RAMOS-

CERQUEIRA et al., 2005).  

Além da importância de treinar os profissionais para realização da 

identificação da demência na comunidade, é importante avaliar a possibilidade de 

adoção de uso de instrumentos de rastreio para otimizar a avaliação, como já foi 

mencionado.  

Estudo de revisão sobre os instrumentos de rastreio cognitivo para demência 

no contexto de baixa escolaridade, avaliou 45 trabalhos. Autores reportaram que 

existem atualmente diversas ferramentas para avaliação de comprometimento 

cognitivo no contexto de baixa renda e escolaridade, mas que na sua maioria foram 

validadas de forma inadequada. Os autores destacaram que apenas o Eurotest, 

Fototest, Cognitive State Test (COST), e Vellore Screening Instrument for Dementia 

(VSID-Vellore) contemplavam diversos domínios cognitivos e tinham tempo de 

aplicação de até 7 minutos, sendo mais adequados no contexto da atenção 

primária. Entretanto, esses instrumentos não apresentaram a melhor precisão entre 

todos os instrumentos avaliados. O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) teve um 

desempenho insatisfatório como um teste de triagem para demência. Os autores 
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concluíram que atualmente não está disponível um teste que possa ser fortemente 

recomendado para rastreio cognitivo para demência para populações com baixa 

escolaridade (PADDICK et al., 2017).  

Uma revisão sobre estudos que revisaram instrumentos para identificação 

da demência na atenção primária inseriu 13 trabalhos. Foram mencionados 34 

instrumentos ao todo, que na sua maioria avaliam memória; metade tinha tempo 

curto de aplicação e 44% eram influenciados pela cultura e escolaridade, além de 

diversos trabalhos não explicitarem claramente suas características psicométricas. 

O MEEM foi o instrumento mais utilizado na atenção primária. Entretanto, o MEEM 

possui limitações importantes pela presença de vieses em relação à escolaridade, 

cultura, e idade, e não possui uma padronização para seu uso, além de ser longo 

para ser adotado nesse contexto. Outros instrumentos como o General Practitioner 

Assessment of Cognition (GPCog), Memory Impairment Screen (MIS) e o Mini-Cog 

foram mais bem avaliados do que o MEEM. Adicionalmente, os autores destacaram 

que a adoção de instrumentos de triagem cognitiva satisfatórios deve incluir 

orientação, tarefa de aprendizagem e o relato de um informante, especialmente na 

investigação de demência leve a moderada entre idosos com baixa escolaridade 

(YOKOMIZO; SIMON; BOTTINO, 2014).  

Revisão integrativa sobre instrumentos de avaliação cognitiva mais 

utilizados em idosos brasileiros, de acordo com as publicações científicas entre 

2012 e 2016, mostrou o predomínio de publicações do Sudeste brasileiro, e com 

pessoas com mais de 60 anos. Autores mencionaram ao todo 61 instrumentos, 

sendo os mais utilizados: MEEM, Teste de Fluência Verbal (FTV – categoria 

animais) e Teste Span de dígitos (ordem direta e inversa). O MEEM foi 

frequentemente adotado na prática de rastreio; seu ponto de corte variou de acordo 

com a escolaridade da pessoa avaliada, o que indica a presença de vieses. Além 

disso, o MEEM não avalia todos os domínios cognitivos. Além desses instrumentos, 

autores mencionaram a Bateria Consortium to Estabilish a Registry for Alzheimer’s 

Disease (CERAD), que contempla diversos domínios cognitivos, exige maior tempo 

de administração, e foi utilizada em apenas um estudo. Cabe ressaltar que os 

instrumentos FTV e o Teste Span de dígitos avaliam funções específicas, e não a 

cognição global (MARTINS et al., 2019).  
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É importante lembrar o Caderno de Atenção Básica nº 19 “Envelhecimento 

e Saúde da Pessoa Idosa” lançado no ano de 2006 recomenda o uso do MEEM na 

avaliação do idoso no nosso país (BRAZIL; DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO 

BÁSICA, 2000), apesar das limitações bem documentadas do instrumento 

(SANTIAGO-BRAVO et al., 2019). 

Foram validados recentemente para a população brasileira dois 

instrumentos, no mesmo estudo: o General Practitioner Assessment of Cognition 

(Clínico Geral da Cognição – GPCog-Br) e o Cognitive Abilities Screening 

Instrument - Short Form (Instrumento de Triagem de Habilidades Cognitivas Breve 

– CASI-S). 

Yokomizo et al (2018) determinaram a precisão diagnóstica do GPCog-Br, 

em comparação MEEM com 96 pessoas com mais de 60 anos e baixa 

escolaridade, atendidos em duas UBS na cidade de São Paulo entre 2012 e 2014. 

Os autores reportaram que o GPCog-Br tem precisão diagnóstica, valores 

preditivos positivos e negativos semelhantes ao MMSE (Sensibilidade 86,0%, 

Especificidade 80,0%, VPP 79,0% VPN 86,0% e área sobre a curva ROC 0,89). O 

GPCog-Br é composto por uma avaliação cognitiva do paciente com 9 itens, e pelo 

relato do informante com 6 itens sobre habilidades funcionais do idoso. Os testes 

foram administrados por neuropsicólogos e psicogeriatras, e o diagnóstico de 

demência foi realizado por discussão com um psiquiatra. Esse trabalho menciona 

a realização de um treinamento com ACS, mas não há nenhuma informação 

adicional na publicação (YOKOMIZO et al., 2018).  

Oliveira et al (2018) determinaram os parâmetros psicométricos do CASI-S 

em comparação com os critérios diagnósticos do DSM-V com 102 pessoas com 

mais de 60 anos atendidas em UBS na cidade de São Paulo entre 2012 e 2014. De 

acordo com os autores, o CASI-S tem precisão diagnóstica semelhante ao MMSE 

(Sensibilidade 93,0%, Especificidade 81,0%, área sobre a curva ROC 0,90; e α de 

Cronbach 0,848). O diagnóstico de demência foi realizado da mesma forma que o 

estudo de Yokomizo por meio de discussão do caso com um psiquiatra. O CASI-S 

demonstrou ser  influenciado pela idade e escolaridade (DE OLIVEIRA et al., 2016).  

Apesar das importantes contribuições dos trabalhos mencionados acima  

(52, 53), o campo de estudos sobre instrumentos para identificação da demência 

na atenção primária exige aprimoramento constante.  
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É escassa a literatura sobre instrumentos de rastreio breves, de rápida e fácil 

aplicação, que incluem o relato de um informante, que avaliam aspectos cognitivos 

e funcionais e que possam ser administrados por profissionais não médicos na 

atenção primária no Brasil. Nesse sentido, considera-se que validar um instrumento 

e testar sua performance para identificação da demência na atenção primária pode 

trazer contribuições. 

O processo de validação de um instrumento busca avaliar e testar suas 

propriedades psicométricas em uma população, sendo realizado em diferentes 

etapas. A adaptação cultural e linguística é essencial para instrumentos que foram 

originalmente validados em outros idiomas. As propriedades psicométricas devem 

ser reavaliadas, considerando que a cultura pode influenciar a maneira como 

conceitos são interpretados – o que pode levar a ajustes nos escores e forma como 

os itens do instrumento se relacionam entre si. Outros elementos que determinam 

a qualidade de um instrumento são a confiabilidade e a validade. Um instrumento 

é considerado válido quando mede aquilo que se propôs, e é considerado confiável 

quando mede o fenômeno de forma consistente ao longo do tempo, sendo estável. 

Dessa forma, realizamos a validação da capacidade de o CSID breve identificar a 

presença de demência de acordo com o padrão ouro por meio do cálculo da 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo.  

 

1.7 Community Screening Instrument for Dementia (CSID) 

 

O CSID é um instrumento de avaliação cognitiva. Foi desenvolvido para 

rastrear demência, especificamente na atenção primária, e pode ser administrado 

por profissionais de saúde não especializados (HALL et al., 2000).  

Na sua versão original, esse instrumento consiste em dois componentes: 

1. Um teste cognitivo para populações alfabetizadas ou não, avalia nomeação, 

compreensão, memória e orientação e contempla aspectos da cultura e contexto 

do indivíduo; 

2. Uma entrevista com um informante/cuidador sobre o funcionamento e cotidiano 

do idoso.  

A primeira versão dos CSID tem 32 itens, sendo considerado um instrumento 

longo para uso rotineiro no contexto da atenção primária. Diante disso, uma versão 
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breve do CSID foi desenvolvida. A versão breve é composta por 13 itens, sendo 

sete aplicados ao idoso e seis a um informante. O CSID breve foi validado no idioma 

inglês por Prince et al (2011) (PRINCE, M. et al., 2011). 

O CSID breve tem tempo de aplicação estimado de cinco minutos e tem fácil 

aplicação. Entretanto, esse instrumento ainda não teve suas propriedades 

psicométricas avaliadas no Brasil. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O envelhecimento populacional e aumento da expectativa de vida são 

fenômenos globais e que estão associados com o aumento da prevalência e 

incidência de doenças como as demências. As demências são um importante 

problema de saúde pública, e são ainda subdiagnosticadas no mundo inteiro.  

O não reconhecimento no momento oportuno da demência pode ser um 

fardo psicossocial e financeiro para famílias e serviços de saúde. Iniciativas que 

ofereçam respostas a essa questão são urgentes. O primeiro contato dos idosos 

com os serviços de saúde é a Atenção Primária à Saúde (APS), sendo os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) um elo entre a comunidade e a rede de cuidados. 

Tanto os ACS como a APS podem ter um papel importante na identificação dos 

casos de demência na comunidade, podendo realizar os encaminhamentos 

necessários no momento oportuno para idosos e seus familiares.  

É fundamental que tenhamos estratégias padronizadas, válidas, de baixo 

custo, acessíveis, que estejam em consonância com parâmetros 

internacionalmente definidos e possam ser reproduzidas e adotadas tanto em 

pesquisas como na Atenção Primária à Saúde para identificação de pessoas com 

demência. 
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3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve por objetivos testar estratégias de identificação da 

demência na atenção primária, por meio da adaptação e validação de um 

rastreador (Community Screening Instrument for Dementia – CSID brief) e da 

adaptação e validação de um Programa para Treinamento de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

 

Dessa forma, buscamos: 

1. Desenvolver, adaptar e validar um protocolo de treinamento direcionado a ACS 

para busca ativa de casos de demência na comunidade, e avaliar o impacto desse 

treinamento na taxa de detecção de demência na comunidade. 

2. Adaptar e validar um instrumento de rastreio para identificação da demência, 

para administração pelos ACS em pessoas com suspeita de ter demência, e avaliar 

o impacto desse instrumento na taxa de detecção de demência na comunidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo  

 

Esse é um estudo transversal conduzido entre 2015 e 2017. A equipe de 

pesquisa contou com a atuação e apoio de diversos profissionais, entre eles uma 

psiquiatra, dois geriatras, dois farmacêuticos, uma psicóloga e uma aluna de 

graduação na área da engenharia biomédica. 

A Figura 1 apresenta um fluxograma de todas as fases do estudo que serão 

descritas em detalhes em seguida. 

 

 

Figura 1. Fluxograma com as etapas do estudo 

 

4.2 Procedimentos  

 

4.2.1 Seleção do campo 
 

 

O estudo foi realizado na cidade de São José dos Campos, cidade localizada 

a cerca de 100 km de São Paulo. Na ocasião da realização do estudo, a cidade 
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contava com 42 Unidades Básicas de Saúde que atendiam a uma população 

estimada de 713 mil habitantes.  

A equipe de pesquisa estabeleceu uma parceria com a Secretaria de Saúde 

através do setor de Educação Permanente, que sugeriu as quatro UBS que foram 

visitadas no primeiro semestre de 2015. Essas visitas tiveram o objetivo de fazer a 

seleção do campo contando com o apoio da Secretaria de Saúde de São José dos 

Campos.  

As UBS visitadas estavam localizadas em diferentes regiões da cidade. A 

equipe de pesquisadoras pode conversar tanto com a coordenação da UBS como 

com a equipe dos ACS integrantes da ESF de cada unidade, apresentando a 

proposta do estudo e buscando a realização de uma parceria para o 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

Após a realização das visitas, optou-se pela realização do trabalho na UBS 

Altos de Santana, localizada na região norte da cidade, pelos seguintes critérios: 

apoio da coordenação para realização da proposta do estudo, disponibilidade dos 

ACS e maior presença de idosos na região.  

 

4.2.1.1 Tradução e adaptação do instrumento rastreador (CSID breve) 

 

O processo de validação de conteúdo do CSID breve foi realizado através 

das seguintes etapas propostas por Beaton et al (2000): tradução inicial, síntese 

das versões traduzidas, retrotradução, síntese das traduções reversas em revisão 

por comitê de especialistas, pré-teste (avaliação pela população alvo), e 

reavaliação da versão final pelo comitê revisor (BEATON et al., 2000). Esse 

processo será detalhado na seção Resultados.  

É importante destacar que antes de iniciarmos o processo, obtivemos a 

autorização dos autores que detêm os direitos autorais do instrumento para a 

realização da pesquisa, considerando que a orientadora do presente estudo é 

coautora da publicação do CSID breve no idioma inglês. 

 

4.2.1.2 Adaptação e desenvolvimento do Protocolo de Treinamento  
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Após a tradução do questionário adotado no estudo do grupo de pesquisa 

10/66 e tradução e adaptação do instrumento rastreador (CSID breve) foi 

desenvolvido o Protocolo de Treinamento dos ACS. O protocolo elaborado no 

presente estudo foi adaptado do utilizado no estudo longitudinal conduzido pelo 

grupo 10/66 Dementia Research Group (PRINCE, Martin et al., 2007). 

Uma equipe composta por uma psiquiatra, dois geriatras, uma psicóloga e 

dois farmacêuticos realizou discussões para construção do treinamento, de forma 

que atendesse às necessidades e objetivos desse estudo, desenvolvendo um 

Protocolo de Treinamento de ACS para identificação da demência na comunidade 

(Anexo 8).  

 

4.2.2 Treinamento dos ACS na identificação de casos suspeitos de demência 

na comunidade  

 

O Treinamento dos ACS foi realizado no dia 30/05/2016 no campus da 

UNIFESP de São José dos Campos. Os profissionais que conduziram o 

treinamento foram: uma psiquiatra, dois geriatras, uma psicóloga e dois 

farmacêuticos. Participaram do Treinamento 14 ACS que atuavam na UBS Altos de 

Santana. O Treinamento teve a duração de 08 horas.  

No treinamento, valorizamos a experiência e o conhecimento dos ACS, que 

trouxeram relatos de casos que atendem e vivências cotidianas do seu território. 

Adotamos recursos audiovisuais, relatos de casos e vinhetas clínicas para 

realização de discussão em grupo, focando nos diversos aspectos relacionados à 

temática das demências.  

De forma sintetizada, o Treinamento contemplou os seguintes tópicos: 

▪ Apresentação da Equipe e dos ACS 

▪ Apresentação dos objetivos do Treinamento: a importância dos ACS e sua 

experiência com a comunidade  

▪ Envelhecimento populacional: um fenômeno global 

▪ Subdiagnóstico das demências na comunidade  

▪ Demências: definição 

▪ Demências: evolução 

▪ Demências: sintomas comportamentais e psicológicos 



Metodologia 

 

27 

▪ Demências: causas 

▪ Demências: diagnóstico diferencial 

▪ Demências: opções de tratamento 

▪ Discussão de vinhetas, relatos de casos clínicos 

▪ Apresentação da proposta do Projeto  

▪ CSID breve: apresentação e treino de aplicação. 

Mais do que oferecer informações sobre o envelhecimento e o conteúdo 

sobre as demências, criamos um espaço de troca e reflexão sobre o 

envelhecimento normal e o envelhecimento não normal. O Treinamento buscou 

sensibilizar os ACS sobre o impacto que a demência pode ter na vida das pessoas 

e na sociedade como um todo, e nesse sentido, reforçamos a importância dos ACS 

no cuidado das pessoas com demência e suas famílias.  

 

4.2.3 Acompanhamento do trabalho dos ACS na identificação de casos 

suspeitos de demência na comunidade 

 

Após o Treinamento, foi solicitado aos ACS que se atentassem, no território 

que atuam, às pessoas com mais de 65 anos de idade, visando a identificação de 

casos potenciais de demência, sendo realizada uma busca ativa de casos. Um 

membro da equipe de pesquisa (DAM) compareceu à UBS todas as semanas, para 

receber os dados das pessoas identificadas pelos ACS. É importante destacar que 

esse encontro semanal não tinha o objetivo de sanar dúvidas e trazer mais 

conteúdos sobre as demências, tal como uma supervisão.  

 

4.2.4 Avaliação dos idosos (indicados pelos ACS e sorteados) e confirmação 

diagnóstica de demência pelo padrão ouro 

 

Os participantes do estudo foram avaliados por um clínico especialista 

treinado que realizou o diagnóstico clínico de acordo com o DSM-IV (Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders : DSM-IV, 1994). Foram avaliadores um 

psiquiatra e um geriatra, que não eram cegos para a avaliação (indicação) do ACS. 

Foram avaliados indivíduos com idade acima dos 65 anos cadastrados na 

UBS Altos de Santana. Foram realizados dois meios diferentes de recrutamento: 
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1. Todas as pessoas acima de 65 anos de idade identificadas pelos ACS como 

potenciais casos de demência (n = 60), após a realização do Treinamento.  

2. Todas as pessoas com mais de 65 anos registradas na UBS que não foram 

indicadas pelos ACS como potenciais casos de demência (avaliados por esses 

como saudáveis/sem demência). Para obtenção de amostra aleatória de 5% 

desses indivíduos, foi realizada seleção randômica (sorteio) de 60 pessoas com o 

uso do software STATA versão 11.2 para Windows.  

De acordo com os ACS, a UBS Altos de Santana contava com 541 idosos 

cadastrados. Foram excluídos os 60 nomes das pessoas indicadas pelos ACS, 

consideradas como potenciais casos de demência. Da lista de 481 idosos 

remanescentes, foi obtida uma amostra aleatória de 60 idosos, como mencionado 

acima.  

Adicionalmente, para cada idoso convidado para participar desta pesquisa, 

foi solicitada a indicação de outra pessoa, preferencialmente envolvida em seus 

cuidados e que conhecesse bem suas condições de vida e saúde, a quem 

chamaremos de informante. Esse informante poderia ou não ser um membro 

familiar. 

 

A Figura 2 detalha o fluxograma de recrutamento de participantes. 

 

Figura 2. Fluxograma sobre o recrutamento dos participantes do estudo 
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Tanto os 60 idosos indicados pelos ACS quanto os 60 idosos sorteados 

foram convidados a participar do presente estudo por meio de visita à sua 

residência, para agendamento da entrevista/avaliação, por uma integrante do grupo 

de pesquisa (DAM). No grupo de indicados pelos ACS, tivemos 15 recusas. No 

grupo de sorteados, tivemos 20 recusas. 

As entrevistas foram realizadas entre julho de 2016 a novembro de 2017.  

 

4.3 Medidas 

 

4.3.1 Medidas do participante 
 

A entrevista realizada com os idosos que aceitaram participar do estudo 

incluiu a investigação sobre dados sociodemográficos, estilo de vida e condições 

de saúde. 

 

▪ Situação sociodemográfica: incluiu questões sobre sexo (codificado em feminino 

e masculino); idade (categorizada em duas faixas etárias: 65-74 e ≥75 anos e 

distribuição contínua); escolaridade (escolaridade inferior à 4ª série do ensino 

fundamental e escolaridade superior à 5ª série do ensino fundamental); estado civil 

(ter parceiro/a e não ter parceiro/a); 

 

▪ Estilo de vida: incluiu questões sobre consumo de tabaco na vida (codificado em 

sim e não); consumo de álcool atual (codificado em sim e não); e sedentarismo 

(categorizado em sim [inativo fisicamente e não muito ativo fisicamente] e não 

[muito ativo fisicamente razoavelmente ativo fisicamente]); 

 

▪ Situação de saúde: incluiu questões sobre número de doenças crônicas 

(categorizada sobre o diagnóstico autorreferido [confirmado pela entrevista do 

informante] de hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, episódio de 

isquemia/avc, problema cardíaco, problema de visão, problema de audição, asma, 

artrite ou Parkinson];  
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▪ Incapacidade: avaliada por meio do instrumento World Health Organization 

Disability Assessment Schedule – Brazilian version for Older people (WHODAS 2.0) 

(ÜSTÜN, 2010), que avalia limitação de atividades/incapacidade. Esse instrumento 

foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2010 e possui 

diferentes versões: uma versão com 36 itens, com 12 itens e uma versão 

combinada com 12+24 itens. Foi adotada a versão que conta com 12 questões 

sobre dificuldades encontradas pelos idosos no último mês, que contempla os 

seguintes domínios: cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, 

atividades da vida diária e participação em atividades sociais/comunitárias. Esse 

instrumento possui respostas de múltipla escolha, com alternativas de: Nenhuma 

dificuldade (0), Dificuldade leve (1), Dificuldade moderada (2), Dificuldade grave (3) 

e Dificuldade extrema/Não conseguiu (4). O escore total do instrumento varia entre 

0–48 pontos. Maiores escores indicam pior funcionalidade; 

 

▪ Uso de serviços de saúde nos último três meses: investigou se o idoso teve 

contato com o serviço de atenção primária nos últimos três meses (codificado em 

sim e não); 

 

▪ Conhecimento sobre demência: os idosos que foram diagnosticados com 

demência pela avaliação clínica especializada foram informados sobre o 

diagnóstico. Nesse momento o idoso e o informante foram questionados se já 

sabiam do diagnóstico de demência (codificado em sim e não);  

 

▪ Community Screening Instrument for Dementia (CSID breve): desenvolvido por 

Hall (HALL et al., 2000), tem uma versão reduzida proposta por Prince et al (2011) 

(PRINCE, M. et al., 2011). O CSID é um teste cognitivo que rastreia demência. 

Possui sete itens para o idoso participante e seis itens para um informante. A 

subescala do participante avalia nomeação, orientação, compreensão e memória. 

Uma questão que avalia memória tem três subitens, de forma que a pontuação 

varia de 0 e 9 pontos. Os autores propõem que escores maiores sinalizam melhor 

cognição por meio dos seguintes pontos de corte: 0 a 4: Provável demência; 5 a 6: 

Possível demência, sendo fundamental checar o escore da escala do informante 
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desse mesmo instrumento; e 7 a 9: Normal. Escores maiores sinalizam melhor 

cognição.  

4.3.2 Medidas do informante 
 

Como mencionado anteriormente, o informante era uma pessoa indicada 

pelo idoso. Esperava-se que ele conhecesse bem o participante da pesquisa. A 

entrevista realizada com os informantes que aceitaram participar do estudo 

identificou as características a seguir:  

 

▪ Situação sociodemográfica: incluiu questões sobre sexo (codificado em feminino 

e masculino); idade (categorizada em duas faixas etárias: 19-50 e ≥51 anos e 

categoria contínua); escolaridade (escolaridade inferior à 4ª série do ensino 

fundamental e escolaridade superior à 5ª série do ensino fundamental); morar com 

o idoso (codificado em sim e não); relação com o idoso (codificado em cônjuge e 

filhos/outros); 

 

▪ Oferecimento de cuidado ao idoso: incluiu questão sobre se o idoso precisava 

receber cuidados a maior parte do tempo (categorizada em sim e não); 

 

▪ Sobrecarga percebida do cuidador: avaliada por meio do instrumento Zarit Burden 

Interview (ZBI). Esse instrumento foi desenvolvido por Zarit em 1980 (ZARIT; 

REEVER; BACH-PETERSON, 1980) especificamente para cuidadores de pessoas 

com demência e foi validado para a população brasileira (MARCIA SCAZUFCA, [s. 

d.]). Avalia a sobrecarga subjetiva pelo cuidador de pessoas com incapacidade 

física e funcional, por meio de 22 itens. As questões 1 a 21 são categorizadas em 

Nunca (0), Raramente (1), Algumas vezes (2), Frequentemente (3) e Sempre (4). 

A questão 22 é pontuada de 0 a 4 pontos, categorizada em: Nem um pouco (0), Um 

pouco (1), Moderadamente (2), Muito (3) e Extremamente (4). O escore total do ZBI 

varia entre 0 e 88 pontos, com maiores pontuações indicativas de maior sobrecarga 

do cuidador. Essa sobrecarga pode ser classificada em: Ausente (0 a 20 pontos), 

Leve a moderada (21 a 40), Moderada a severa (41 a 60) e Intensa (61 a 88); 
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▪ Presença de sintomas comportamentais e psicológicos da demência: a presença 

de sintomas neuropsiquiátricos no idoso foi avaliada por meio do instrumento 

Inventário Neuropsiquiátrico (NPI). Esse instrumento avalia a presença de sintomas 

comportamentais e psicológicos da demência. Foi desenvolvido por Cummings et 

al em 1994 (CUMMINGS et al., 1994). Foi elaborada uma versão reduzida (NPI-Q) 

por Kaufer et al (KAUFER et al., 2000). O NPI-Q foi validado no Brasil 

(CAMOZZATO et al., 2008). Esse instrumento é administrado para 

cuidadores/informantes de pessoas com demência e investiga a presença de 12 

domínios: delírios, alucinações, agitação/agressividade, depressão/disforia, 

ansiedade, exaltação/euforia, apatia/elação, indiferença, desinibição, 

irritabilidade/labilidade, alterações motoras/comportamentos motores, 

sono/comportamento no período noturno, e apetite/alterações alimentares. Cada 

um desses domínios é avaliado na sua presença e gravidade na vida do idoso no 

último mês. Cada item é categorizado e pontuado em: Sim (1) e Não (0), variando 

entre 0 e 12 pontos no total. Quando um sintoma é presente de acordo com o relato 

do informante, questiona-se a ele a gravidade desse sintoma, sendo essa 

gravidade categorizada no quanto afeta a vida do idoso em: Leve (perceptível, mas 

não é uma mudança significativa: 1 ponto), Moderada (significativa, mas é não uma 

mudança drástica: 2) e Grave (muito marcante ou proeminente; uma mudança 

drástica: 3). A pontuação da gravidade dos sintomas varia entre 0 e 36 pontos. O 

escore final de cada domínio é obtido multiplicando o valor da frequência com a 

gravidade, e a pontuação total do NPI-Q é obtida somando todas as pontuações 

totais individuais, variando de 0 a 36 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a 

frequência e a intensidade dos sintomas. Esse instrumento avalia também o 

sofrimento que a presença dos sintomas neuropsiquiátricos traz na vida do 

cuidador, sendo codificados em: Não causa sofrimento (0), Sofrimento mínimo (um 

pouco angustiante, mas não é um problema lidar com isso: 1), Leve (não muito 

angustiante, geralmente fácil de lidar: 2), Sofrimento moderado (consideravelmente 

angustiante, nem sempre é fácil lidar: 3) e Sofrimento grave (muito angustiante, 

difícil lidar: 4);  

 

▪ Conhecimento sobre demência: os informantes dos idosos diagnosticados com 

demência pela avaliação clínica especializada foram informados sobre o 
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diagnóstico. Nesse momento o informante do idoso foi questionado se já sabia 

dessa condição (codificado em sim e não);  

 

▪ Community Screening Instrument for Dementia (CSID breve) (PRINCE, M. et al., 

2011): como mencionado anteriormente, o CSID breve é um teste cognitivo que 

rastreia demência. Possui sete itens para o idoso participante e seis itens para um 

informante. A subescala do informante avalia o funcionamento e cotidiano do idoso, 

com pontuação que varia entre 0 e 6 pontos. Escores maiores sinalizam pior 

cognição.  

 

4.3.3 Medidas do Agente Comunitário de Saúde  
 

No dia do Treinamento foi realizada uma breve investigação 

sociodemográfica dos ACS. 

 

▪ Situação sociodemográfica: incluiu questões sobre sexo (codificado em feminino 

e masculino); idade (categorizada em duas faixas etárias: 20-40 e 41-60 anos); 

escolaridade (até 11 anos de escolaridade formal e mais de 12 anos de estudo); 

tempo de atuação como ACS (codificado em meses). 

 

4.4 Análise dos dados  

 

Os dados desse estudo foram coletados no software EpiData (versão 2.0). 

Após a limpeza dos dados e criação das variáveis a serem utilizadas foi 

realizada a análise descritiva, que adotou medidas de frequência absoluta (em 

número de indivíduos) e relativa (porcentagem), média e desvio-padrão (DP). A 

normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e estatística 

paramétrica ou não paramétrica foi realizada de acordo com a distribuição das 

variáveis. 

Posteriormente, foram conduzidas análises multivariadas por regressão 

logística, com o objetivo de identificar a associação entre variáveis independentes 

(sociodemográficas, de estilo de vida e de saúde) e a variáveis dependentes (maior 

probabilidade de ter sido indicado pelo ACS; e ter sido indicado pelos ACS e não 
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ter demência). Foram inseridas no modelo final de regressão logística multivariada, 

com ajustes para sexo, idade e escolaridade, para cada variável considerada (sexo, 

idade, escolaridade, presença de parceiro(a), tabagismo na vida, consumo atual de 

álcool, sedentarismo, número de doenças crônicas, incapacidade, sintomas 

neuropsiquiátricos, consulta com UBS nos últimos três meses, relação com o idoso 

participante, mora com o idoso, participante precisa receber cuidados a maior parte 

do tempo, sobrecarga do cuidador). Essa mesma análise foi realizada para o 

participante e para o informante. Esses valores foram expressos em termos de 

razões de chances (Odds Ratio) não ajustados (análise bivariada) e ajustados 

(análise multivariada). Foi calculado o Índice de Concordância de Kappa do 

treinamento, para medir o grau de concordância entre ter sido indicado pelos ACS 

e ter de fato demência. 

Em seguida, foram realizadas análises sobre as medidas de acurácia: 

Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo e Valor Preditivo Negativo do 

Treinamento dos ACS e do CSID breve, nas subescalas: Participante, Informante 

e Combinado.  

Para a subescala CSID breve Participante foi realizada a inversão da 

pontuação do participante, para que escores maiores fossem indicativos de melhor 

cognição. Na subescala combinada foi realizada soma entre os escores das 

subescalas do participante e do informante. Foi calculada a área sob a curva ROC 

(Receiver Operator Characteristic Curve) para verificar a capacidade dos 

instrumentos propostos classificarem corretamente os indivíduos quando 

comparados ao padrão-ouro do diagnóstico de demência. A consistência interna 

das subescalas do CSID breve foi calculada por meio do Alfa de Cronbach.  

Os dados foram analisados no software estatístico Stata 11. Para todas as 

análises realizadas considerou-se nível de significância de 5%. 

 

4.5 Aspectos éticos  

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UNIFESP/EPM (CAAE: 22070913.5.0000.5505 e nº 0608/2015). O documento 

de aceite está no Anexo 1.  
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Na ocasião da realização do convite para participação nesta pesquisa, e 

após as pessoas terem sido esclarecidas dos objetivos e métodos do estudo, as 

que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme determinação da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa – CONEP (Resolução 466, 2012). Para os participantes incapazes de 

ler ou que não tinham condições de interpretar o documento devido à demência, foi 

solicitado o consentimento assinado por um familiar responsável; e para o 

participante não alfabetizado foi solicitado o consentimento verbal, testemunhado e 

documentado por um familiar responsável. 

Os TCLE que foram elaborados para o participante e para o informante 

podem ser vistos no Anexo 3. 

A autorização da realização do projeto pela Secretaria de Saúde/Prefeitura 

de São José dos Campos está no Anexo 2. 
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5 RESULTADOS 

 

Apresentamos a seguir os Resultados, iniciando pela Tradução e adaptação 

do CSID, seguindo para a Validação do Treinamento e para a Validação do CSID 

breve. 

 

5.1 Tradução e adaptação do CSID breve 

 

Como já foi mencionado, a adaptação foi realizada através das etapas 

propostas por Beaton et al (2000) (BEATON et al., 2000): 

1. Tradução inicial do CSID breve para o idioma português: essa etapa foi 

realizada por tradutores bilíngues independentes, fluentes no idioma inglês e 

nativos no idioma-alvo (português), resultando nas versões 1 e 2 (Anexo 5). 

2. Síntese das versões traduzidas (português): comitê revisor composto por 

pesquisadores do presente estudo e participantes da etapa anterior avaliaram as 

versões A e B em seus aspectos semânticos, conceituais, linguísticos e 

contextuais, produzindo uma versão única (Anexo 5).  

3. Tradução reversa: a versão-síntese foi traduzida do português para o idioma 

original (inglês). Essa etapa foi conduzida por dois tradutores bilíngues 

independentes fluentes nos idiomas inglês e português, originando as versões D e 

E (Anexo 6).  

4. Síntese das traduções reversas e Revisão realizada por comitê de 

especialistas. As versões D e E foram comparadas com a versão do instrumento 

no idioma original, com alterações feitas com o objetivo de manter a equivalência 

conceitual, fase que originou a versão F.  

5. Pré-teste: a versão F foi submetida a um estudo piloto, com aplicação prévia 

em uma amostra de 5 pessoas com mais de 65 anos. Essa versão teve boa 

compreensão, tanto em relação às instruções como no seu significado.  

6. Reavaliação da versão síntese: a versão F foi novamente avaliada pelo comitê 

revisor, em relação às instruções de aplicação, layout e adequação do conteúdo do 

instrumento, originando a versão final do CSID breve, que está no Anexo 7.  

As etapas mencionadas acima estão ilustradas na Figura 3. 
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Figura 3. Etapas da tradução e adaptação do CSID breve 

 

O Quadro 1 apresenta a síntese do processo de tradução e adaptação do 

instrumento na versão do Participante (Idoso). As versões detalhadas estão na 

seção Anexos.  
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Quadro 1. Instrumento de rastreio cognitivo CSID breve – Questões do Participante 
Versão Original Tradução para o 

português 

Retrotradução Versão Final 

The brief community 

screening instrument for 

dementia (CSI-D) 

Instrumento para rastreio 

de demência na 

comunidade (CSID breve) 

Tradutor 3 – Dementia quick 

assessment tool – brief 

version 

Tradutor 4 –Instrument to 

trace dementia in the 

community – brief version 

Instrumento para rastreio 

de demência na 

comunidade – 

CSID breve 

 

Now I am going to tell you 

three words and I would 

like you to repeat them 

after me: 

Boat – House – Fish  

Agora, vou dizer três 

palavras, e gostaria que 

o(a) senhor(a) repetisse 

depois de mim: 

Barco – Casa – Peixe 

Now I am going to tell you 

three words and I would like 

you to repeat them after me: 

Boat – House – Fish  

 

Agora vou dizer três 

palavras e gostaria que 

o(a) senhor(a) as 

repetisse depois de mim: 

Barco – Casa – Peixe 

Repeat the three words, up 

to a maximum of six times. 

Or until the person has 

remembered them all 

correctly. Then say: 

Very good, now try to 

remember these words 

because I will be asking 

you later 

Repita as três palavras, até 

no máximo seis vezes, ou 

até que o(a) entrevistado(a) 

se lembre de todas 

corretamente. Então diga: 

Muito bem, agora tente 

lembrar essas palavras, 

porque depois vou 

perguntar de novo 

Repeat the three words, up to 

a maximum of six times. Or 

until the person has 

remembered them all 

correctly. Then say: 

Very good, now try to 

remember these words 

because I will be asking you 

later 

 

Repita as três palavras, 

até no máximo seis 

vezes, ou até que a 

pessoa se lembre de 

todas corretamente. 

Então diga: 

Muito bem, agora tente 

lembrar essas palavras, 

porque depois vou 

perguntar de novo. 

(Interviewer points to their 

elbow) 

What do we call this? 

(Entrevistador(a) aponta 

para o próprio cotovelo) 

Qual o nome disso/Como 

isso se chama? 

(Interviewer points to their 

elbow) 

What do we call this? 

(Entrevistador aponta 

para o próprio cotovelo) 

Como se chama isto? 

What do you do with a 

hammer? 

Acceptable answer ‘To 

drive a nail into something’ 

O que você faz com um 

martelo?/ Para que serve 

um martelo? 

(Resposta aceitável: "Para 

bater em um prego, ‘Para 

pregar algo' 

What do you do with a 

hammer? 

Acceptable answer: ‘‘To drive 

a nail into something’ 

Para que serve um 

martelo? 

Respostas aceitáveis: 

“Para pregar algo”, “para 

colocar um prego em 

alguma coisa” 

Where is the local 

market/local store? 

Onde fica o mercado / feira 

local? 

Where is the local 

market/local store? 

Onde fica o 

mercado/feira mais 

próximo daqui? 

What day of the week is it? Que dia da semana é hoje? What day of the week is it? Que dia da semana é 

hoje? 

What is the season? Em qual estação do ano 

estamos? 

What is the season? Em qual estação do ano 

estamos? 

Please point first to the 

window and then to the 

door 

Por gentileza, aponte 

primeiro para a janela e 

depois para a porta 

Please point first to the 

window and then to the door 

Por favor, aponte 

primeiro para a janela, e 

depois para a porta 

Do you remember the three 

words I told you a few 

minutes ago? 

Boat – House – Fish 

O(A) senhor(a) se lembra 

das três palavras que eu 

disse há alguns minutos 

atrás? Pode repetí-las, por 

favor? 

Barco – Casa – Peixe 

Do you remember the three 

words I told you a few 

minutes ago? 

Boat – House – Fish 

O(A) senhor(a) se lembra 

das três palavras que eu 

disse alguns minutos 

atrás? Pode repeti-las, 

por favor? 

Barco – Casa – Peixe 

 
 

O Quadro 2 mostra a síntese do processo de tradução e adaptação do 

instrumento na versão do Informante. As versões detalhadas estão na seção 

Anexos.  
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Quadro 2. Instrumento de rastreio cognitivo CSID breve – Questões do Informante 

 Versão Original Tradução para o 

português 

Retrotradução  Versão Final 

INFORMANT – I would 

like to ask a few brief 

questions about your 

xxxxx’s activities these 

days 

Eu gostaria de fazer 

algumas perguntas breves 

sobre as atividades do 

seu(sua) (esposo, pai, avô, 

etc) hoje em dia. 

I would like to ask a few 

brief questions about your 

xxxxx’s activities these 

days. 

 

INFORMANTE/CUIDADOR: Eu 

gostaria de fazer algumas 

perguntas breves sobre as 

atividades do seu(sua) xxx 

ultimamente. 

Has there been a 

general decline in her 

mental functioning? 

Houve alguma diminuição 

geral no funcionamento 

mental dele(a)? 

Has there been a general 

decline in his/her mental 

functioning? 

O(A) senhor(a) notou uma 

diminuição geral no 

funcionamento mental dele(a)? 

Have you noticed a 

change in her ability to 

think and reason? 

O(A) senhor(a) percebeu 

nele(a) alguma mudança na 

capacidade de pensar e 

raciocinar? 

Have you noticed any 

change in his/her ability to 

think and reason? 

O(A) senhor(a) notou uma 

mudança na capacidade dele(a) 

de pensar e de argumentar? 

Does she often forget 

where she has put 

things? 

Ele(a) se esquece, com 

frequência, onde colocou as 

coisas? 

Does he/she often forget 

where he/she has put 

things? 

Ele(a) esquece, com frequência, 

de onde colocou as coisas? 

Does she sometimes 

forget what happened 

the day before? 

Ele(a) se esquece, algumas 

vezes, o que aconteceu no 

dia anterior? 

Does he/she sometimes 

forget what happened the 

day before? 

Ele(a) às vezes esquece o que 

aconteceu no dia anterior? 

Does she sometimes 

forget where she is? 

Ele(a) se esquece, às 

vezes, de onde ele(a) está? 

Does he/she sometimes 

forget where she is? 

Às vezes ele(a) esquece onde 

ele(a) está? 

Does she have difficulty 

dressing (misplacing 

buttons, putting clothes 

on in the wrong order or 

in the wrong way)? – if 

because of physical 

disability then code 0 

Ele/ela tem dificuldade de 

vestir (como abotoar errado, 

colocar as roupas fora de 

ordem, de maneira errada, 

do avesso*)? 

- Se for devido à 

incapacidade física, marque 

0 ponto 

Does he/she have any 

difficulty dressing 

(misplacing buttons, 

putting clothes on in the 

wrong order or in the 

wrong way)? – if because 

of physical disability then 

code 0 

Ele(a) tem dificuldade para se 

vestir (como abotoar errado, 

colocar as roupas fora de ordem 

ou de maneira errada)? 

(se for devido à incapacidade 

física, pontue “Não”) 

 
 

A versão original do CSID breve está na seção Anexos (Anexo 4) e a versão 

final do CSID breve, que foi elaborada no presente trabalho está no Anexo 7. 

 

5.2 Treinamento dos ACS 

 

Foram treinados 14 ACS que atuavam na UBS Altos de Santana no dia 

30/05/2016, no campus da UNIFESP de São José dos Campos. O Treinamento 

teve a duração de 08 horas e foi conduzido por uma psiquiatra, dois geriatras, uma 

psicóloga e dois farmacêuticos.  

No treinamento, valorizamos a experiência e o conhecimento dos ACS, que 

trouxeram relatos de casos e vivências. Adotamos recursos audiovisuais, relatos 

de casos e vinhetas clínicas para realização de discussão em grupo, focando nos 

diversos aspectos relacionados à temática das demências.  

Na Tabela 1 consta uma breve caracterização dos ACS que participaram do 

estudo. Do total de 14 ACS que participaram do treinamento, a maioria era do sexo 

feminino (78,6%); 57,2% tinham mais de 40 anos de idade (média 42,4; DP 12,8). 
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Uma discreta maioria tinha até 11 anos de escolaridade (64,3%). O tempo de 

atuação como ACS variou bastante: de 3 meses a 15 anos, e 64,3% atuavam há 2 

anos como ACS. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

em relação às características dos ACS e a indicação dos idosos, e nem sobre o 

acerto na indicação realizada. 

 
 

Tabela 1. Características dos ACS que participaram do Treinamento 
 TOTAL (n=14) 

N (%) 

Sexo (feminino) 11 (78,6) 

Idade (anos) 42,4 (DP 12,8; 21-60) 

20-40 6 (42,9) 

41-60 8 (57,2) 

Escolaridade (anos)  

Até 11 9 (64,3) 

12+ 5 (35,7) 

Tempo de atuação como ACS (anos)  

Até 2 9 (64,3) 

2+ 5 (35,7) 

 
 

Após essa breve descrição dos ACS, apresentaremos os dados da validação 

do Treinamento dos ACS na identificação das pessoas com demência na 

comunidade.  

 

5.3 Validação do treinamento dos ACS na identificação da demência na 

comunidade 

 

O teste de concordância de Kappa foi adotado para analisar o grau de 

concordância entre ter sido indicado e ter demência.  O valor do Kappa obtido foi 

0,382, com p-valor estatisticamente significante (p=0,000).  

Lembramos que após o treinamento os ACS indicaram 60 pessoas, 

avaliadas por eles como possíveis casos de demência. Dessas, 45 compuseram a 

amostra. Posteriormente, sorteamos 60 nomes de uma lista de idosos 

acompanhados pela UBS, sendo que 40 aceitaram participar. Dessa forma, do total 

de 85 idosos avaliados, 25,9% foram diagnosticados com demência pelo padrão 

ouro. Desses, 90,9% foram indicados pelos ACS e, portanto, foram indicados 
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corretamente, enquanto 9,1% dos sorteados foram diagnosticados com demência, 

mas não haviam sido indicados pelos ACS. 

 

A Tabela 2 traz a Tabela 2X2 do Treinamento dos ACS e Avaliação Padrão 

Ouro. 

 
 

Tabela 2. Tabela 2X2 do Treinamento dos ACS e Avaliação Padrão Ouro 
  Avaliação Diagnóstica Padrão Ouro  

  Com demência Sem demência Total 

Indicação 

dos ACS 

Com demência (Indicado)  20 (a) 25 (b) 45 

Sem demência (Sorteado) 2 (c) 38 (d) 40 

 Total 22 63 85 

 
 

A Tabela 3 traz os Parâmetros Psicométricos do Treinamento dos ACS na 

identificação da demência na comunidade. 

 
 

Tabela 3. Parâmetros Psicométricos do Treinamento dos ACS (n=85) 
Parâmetros % 

Sensibilidade (a / ( a + c ) 90,9 

Especificidade ( d / ( b + d ) 60,3 

VP+ ( a / ( a + b ) 44,4 

VP- ( d / ( c + d ) 95,0 

 
 

A Sensibilidade e Especificidade são medidas que indicam quão bom foi o 

desempenho do Treinamento em comparação com o padrão ouro (avaliação clínica 

especializada que realizou o diagnóstico de demência de acordo com os critérios 

do DSM-IV). Dito de outra forma, apontam a probabilidade da indicação dos ACS, 

dado que o paciente tem demência. 

 

▪ Sensibilidade: 90,9%.  

A Sensibilidade indica a capacidade do ACS identificar corretamente os 

indivíduos que têm demência. É a proporção de idosos que tem demência e foram 

indicados. É calculada pelo número de verdadeiro-positivos (n=20) dividido pelo 

total de pessoas com demência (n=22), que resulta em 90,9%. Hipoteticamente, 

em um universo de 100 pessoas com demência, os ACS indicariam corretamente 

90 dessas.  

▪ Especificidade: 60,3%.  
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A especificidade aponta a capacidade do ACS identificar corretamente as 

pessoas sem demência. É a proporção de idosos que não tem demência e não 

foram indicados pelos ACS. É calculada pelo número de verdadeiro-negativos 

(n=38) dividido pelo total de participantes sem demência (n=63), que resulta em 

60,3%. Hipoteticamente, em um universo de 100 pessoas sem demência, os ACS 

não indicariam 60 dessas.   

Os VPP e VPN são os chamados pós-teste. São medidas que nos ajudam a 

compreender o quão bem o Treinamento foi capaz de diagnosticar a demência, 

com base nos resultados da avaliação clínica especializada. São indicadores que 

estimam a probabilidade da demência a partir da indicação do ACS. 

  

▪ Valor Preditivo Positivo: 44,4%.  

O VPP responde à pergunta: “Se o ACS indicou um idoso, qual a 

probabilidade de ele realmente ter demência?”. É a proporção de pessoas que 

apresentam resultado positivo (foram indicados) e têm demência segundo o padrão 

ouro. É calculado pelo número de verdadeiro-positivos (n=20) dividido pelo total de 

pessoas indicadas (n=45), que resulta em 44,4%. Hipoteticamente, em um universo 

de 100 pessoas indicadas pelos ACS, 44 teriam demência.  

  

▪ Valor Preditivo Negativo: 95,0%.  

O VPN indica a probabilidade de uma pessoa que não foi indicada pelos ACS 

não ter demência. O VPN responde à pergunta: “Se o ACS não indicou um idoso, 

qual a probabilidade de ele de fato não ter demência?”. O VPN é a proporção de 

pessoas que apresentam resultado negativo (não foram indicadas) e não têm 

demência segundo a avaliação clínica especializada. É calculado pelo número de 

verdadeiro-negativos (n=38) dividido pelo total de pessoas indicadas (n=40), que 

resulta em 95,0%. Hipoteticamente, em um universo de 100 idosos que não foram 

indicados pelos ACS, 95 não teriam demência.  

 

Do total de 45 idosos indicados pelos ACS, 20 foram diagnosticados pela 

avaliação clínica especializada com demência. Desses, 8 (17,8%) não sabiam da 

sua condição, de acordo com o relato do informante ou do participante, sendo essa 

a contribuição do Treinamento na identificação de casos de demência na 

comunidade. 
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Apesar de o treinamento dos ACS ter contribuído para a identificação de 

novos casos de demência na comunidade (17,8%), consideramos que obtivemos 

baixa especificidade e baixo VPP, o que significa alta proporção de pessoas 

indicadas pelos ACS e que não tinham de fato demência – um alto índice de 

indicações incorretas dos ACS. Para compreender esse dado, faremos agora uma 

comparação das características dos idosos que foram indicados pelos ACS 

(avaliados por eles como possíveis casos de demência) e os idosos sorteados.  

 

5.4 Características dos Participantes de acordo com a indicação dos ACS 

 

Dos 60 idosos indicados pelos ACS, 45 aceitaram participar da pesquisa 

(taxa de resposta: 75,0%) – tivemos 15 recusas. Entre os 60 sorteados, foram 

incluídos 40 (taxa de resposta: 66,7%), com 20 recusas. 

No total, 120 pessoas foram convidadas para participar da pesquisa e 85 

aceitaram, com uma taxa de resposta final de 70,8%. Dos 85 participantes, 45 

(52,9%) foram indicados pelos ACS como prováveis casos de demência e 40 

(47,1%) foram sorteados.  

A Tabela 4 descreve as características sociodemográficas, de estilo de vida 

e de saúde de acordo com os grupos (indicados pelos ACS e sorteados) e amostra 

total.  

Na amostra total, observou-se que uma discreta maioria de pessoas do sexo 

feminino (58,8%). Metade tinha entre 65 e 74 anos (50,6%), com média de idade 

de 75,2 anos (DP 7,1; 65-95). Em relação à escolaridade, 76,5% tinham até quatro 

anos de estudo formal, com média de 3,7 anos de escolaridade (DP 3,8), variando 

entre 0 e 20 anos de estudo. Relataram ter um parceiro(a) 51,8% dos participantes. 

Sobre o estilo de vida, o tabagismo na vida foi relatado por 31,8%; e o consumo de 

álcool atual, por 16,5%; 52,1% se avaliaram como pouco ativos fisicamente. Os 

participantes mencionaram terem sido diagnosticados com 3,2 doenças crônicas 

em média (DP 2,1), variando entre 0 e 8 condições clínicas. Nessa amostra, a 

incapacidade foi avaliada por meio do WHODAS 2.0, com pontuação média de 14,3 

(DP 14,8), variando entre 0 e 48 pontos. A média do escore total no NPI-Q foi 5,8 

(DP 6,2; 0-30). A maioria reportou ter tido contato com a UBS nos últimos 3 meses 

(68,6%). 
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Comparando os grupos indicados e sorteados, observamos diferenças 

estatisticamente significantes no sedentarismo, número de doenças crônicas, 

incapacidade, sintomas neuropsiquiátricos, e contato com a UBS nos últimos 3 

meses. As pessoas indicadas pelos ACS como casos suspeitos de demência eram 

mais sedentárias (65,1%); tinham mais condições crônicas diagnosticadas (média 

de 4,1); apresentaram maior escore indicativo de incapacidade (média de 18,3) e 

de sintomas neuropsiquiátricos (média 7,1); e reportaram com maior frequência ter 

tido contato com a UBS nos últimos 3 meses (81,0%) quando comparadas com as 

pessoas sorteadas. 

 
 

Tabela 4. Características sociodemográficas, de estilo de vida e de saúde da amostra de 
acordo com a Indicação dos ACS 

  Indicados (n=45)* 

N (%) 

Sorteados (n=40)* 

N (%) 

TOTAL (n=85) 

N (%) 

*p-value 

 

Sexo    0,264 

Feminino 29 (64,4) 21 (52,5) 50 (58,8)  

Masculino 16 (35,6) 19 (47,5) 35 (41,2)  

Idade (anos) 76,3 (DP 7,6; 65-95) 73,9 (DP 6,4; 65-90) 75,2 (DP 7,1; 65-95) 0,128 

65-74 19 (42,2) 24 (60,0) 43 (50,6) 0,102 

75+ 26 (57,8) 16 (40,0) 42 (49,4)  

Escolaridade (até 4 anos)   36 (80,0) 29 (72,5) 65 (76,5) 0,662 

Presença de parceiro (a) (Sim) 23 (51,1) 21 (52,5) 44 (51,8) 0,898 

Tabagismo na vida (Sim) 14 (31,1) 13 (32,5) 27 (31,8) 0,891 

Consumo de álcool atual (Sim) 6 (13,3) 8 (20,0) 14 (16,5) 0,408 

Sedentarismo (Sim) 28 (65,1) 9 (32,1) 37 (52,1) 0,007 

Missing value 2 12 14  

Número de doenças crônicas 4,1 (DP 1,9; 1-8) 2,3 (DP 1,9; 0-6) 3,2 (DP 2,1; 0-8) 0,000 

Incapacidade (Escore total) 18,3 (DP 15,0; 0-48) 8,1 (DP 12,3; 0-48) 14,3 (DP 14,8; 0-48) 0,004 

Missing value 2 12 14  

Sintomas Neuropsiquiátricos  

(Escore total) 

7,1 (DP 7,2; 0-30) 3,9 (DP 3,6; 0-13) 5,8 (DP 6,2 ;0-30) 0,004 

Missing value 3 13 16  

Contato com UBS últimos 3 

meses (Sim) 

34 (81,0) 14 (50,0) 48 (68,6) 0,006 

Missing value 3 12 15  

 
 

Conduzimos análise multivariada usando a regressão logística para 

identificar as características dos participantes potencialmente associadas à 

indicação dos ACS, inserindo as variáveis gênero, idade, escolaridade, presença 

de parceiro, tabagismo na vida, consumo de álcool atual, sedentarismo, número de 

doenças crônicas, incapacidade, sintomas neuropsiquiátricos e contato com a UBS 

nos últimos três meses. Em modelo ajustado para sexo, idade e escolaridade, 

observamos que as pessoas sedentárias tinham quase 5 vezes maior probabilidade 

de serem indicadas como potenciais casos de demência pelos ACS (OR = 4,78; IC 
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= 1,57-14,56). Ter um maior número de doenças crônicas aumentou em 1,65 vezes 

a probabilidade de ser indicado pelos ACS (OR = 1,65; IC = 1,25-2,17); maior 

incapacidade aumentou em 1,06 (OR = 1,06; IC = 1,01-1,11), e ter tido contato com 

a UBS nos últimos três meses aumentou a probabilidade de ser indicado em mais 

de 4 vezes (OR = 4,26; IC = 1,41-18,88). 

 
 

Tabela 5. Associação das características dos participantes com a Indicação dos ACS 
 Não ajustado Ajustado* 

Sexo (Feminino) 1,64 (0,68 – 3,91) 1,62 (0,67 – 3,96) 

Idade (Mais velho)  1,05 (0,99 – 1,12) 1,04 (0,98 – 1,12) 

Escolaridade (Menor escolaridade) 1,52 (0,55 – 4,16) 1,17 (0,41 – 3,40) 

Presença de parceiro(a) (Sim) 0,95 (0,40 – 2,21) 1,69 (0,60 – 4,80) 

Tabagismo na vida (Sim) 0,94 (0,38 – 2,34) 1,20 (0,43 – 3,37) 

Consumo de álcool (Sim) 0,62 (0,19 – 1,96) 0,67 (0,19 – 2,26) 

Sedentarismo (Sim) 3,94 (1,43 – 10,83) 4,78 (1,57 – 14,56) 

Número de doenças crônicas (Maior número) 1,66 (1,28 – 2,17) 1,65 (1,25 – 2,17) 

Incapacidade (Maior escore) 1,06 (1,01 – 1,10) 1,06 (1,01 – 1,11) 

Sintomas Neuropsiquiátricos (Maior escore) 1,13 (1,0 – 1,28) 1,10 (0,97 – 1,26) 

Contato com UBS últimos 3 meses (Sim)  4,25 (1,46 – 12,37) 4,26 (1,41 – 18,88) 

* Ajustado por sexo, idade e escolaridade    

 
 

Na próxima seção veremos as características dos informantes que também 

poderiam estar associadas com a indicação dos ACS. É válido relembrar que os 

informantes foram pessoas indicadas pelo idoso participante e que atendia ao 

critério de conhecer bem o idoso. 

 

5.5 Características dos Informantes de acordo com a indicação dos ACS 

 

Ao todo, 75 informantes compuseram a amostra (taxa de resposta: 88,2%), 

sendo 43 informantes do grupo de indicados (taxa de resposta: 95,6%) e 32 entre 

os sorteados (taxa de resposta: 80,0%).  

A maioria dos 75 informantes era do sexo feminino (74,7%); com média de 

idade de 53,7 (DP 13,4) anos, variando entre 19 e 79 anos. Pouco mais de metade 

da amostra tinha idade mais de 51 anos (54,7%). Em relação à escolaridade, 56,3% 

tinham até quatro anos de estudo formal. A maioria residia com o idoso participante 

(72,0%); sendo 33,0% cônjuges e 66,7% filhos/outros. De acordo com o relato dos 

informantes, 24,3% dos idosos precisavam receber cuidados a maior parte do 
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tempo. A sobrecarga do informante devido ao desempenho do papel de “cuidador” 

foi avaliada pela Zarit, sendo obtida pontuação média de 21,5, variando entre 0 e 

66 pontos. 

Comparando os informantes dos grupos indicados e sorteados, observamos 

diferenças estatisticamente significantes na presença de informantes, na 

necessidade de cuidados e na sobrecarga do informante. Participaram do estudo 

mais informantes de pessoas indicadas pelos ACS como casos suspeitos de 

demência (p=0,026). Os informantes das pessoas indicadas reportaram com maior 

frequência que o idoso precisava receber cuidados a maior parte do tempo (34,9%); 

e apresentaram maiores escores indicativos de sobrecarga (média 24,5), quando 

comparados com os informantes dos sorteados. 

 
 

Tabela 6. Características de saúde e de cuidado dos informantes de acordo com a Indicação 
dos ACS 

 
 

A seguir apresentaremos dados referentes à associação das características 

de saúde dos informantes de acordo com a indicação dos ACS. Conduzimos 

análise multivariada usando a regressão logística para identificar as características 

dos informantes que poderiam estar associadas à indicação dos ACS, com as 

variáveis gênero, idade, escolaridade, morar com o idoso participante, ser cônjuge 

do idoso; reportar que o idoso precisa receber cuidados a maior parte do tempo, e 

sobrecarga devido ao desempenho do papel de cuidador. Em modelo ajustado para 

sexo, idade e escolaridade, observamos que os informantes de idosos que 

 
Indicados (n=43) 

N (%) 

Sorteados (n=32) 

N (%) 

TOTAL (n=75) 

N (%) 

*p-value 

Sexo      

Feminino 32 (74,4) 24 (75,0) 56 (74,7) 0,954 

Masculino 11 (25,6) 8 (25,0) 19 (25,3)  

Idade (anos) 53,6  

(DP 12,1; 19-79) 

53,9  

(DP 15,1; 28-78) 

53,7  

(DP 13,4; 19-79) 

0,947 

19-50 17 (39,5) 17 (53,1) 34 (45,3) 0,242 

   51+ 26 (60,5) 15 (46,9) 41 (54,7)  

Escolaridade (até 4 anos)  24 (57,1) 13 (48,2) 37 (56,3) 0,465 

Missing value 1 5 6  

Mora com o idoso (Sim)          31 (72,1) 23 (71,9) 54 (72,0) 0,983 

Relação com o idoso (Cônjuge) 13 (31,0) 10 (37,0) 23 (33,3) 0,601 

Missing value 1 5 6  

Idoso precisa de cuidados a maior 

parte do tempo (Sim) 

15 (34,9) 2 (7,4) 17 (24,3) 0,006 

Missing value 0 5 5  

Sobrecarga do cuidador  

(Escore total) 

24,5  

(DP 17,3; 0-66) 

16,8  

(DP 10,3; 2-40) 

21,5  

(DP 15,3; 0-66) 

0,042 

Missing value 1 5 6  
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precisavam receber cuidados a maior parte do tempo tinham quase 7 vezes maior 

probabilidade de serem indicados como potenciais casos de demência pelos ACS 

(OR = 6,89; IC = 1,36-34,65). 

 
 

Tabela 7.  Associação das características dos informantes com a Indicação dos ACS 
 Não ajustado Ajustado* 

Sexo (Feminino) 0,97 (0,34 – 2,78) 1,15 (0,39 – 3,43) 

Idade (Mais velho) 1,00 (0,97 – 1,03) 0,98 (0,94 – 1,02) 

Educação (Menor escolaridade) 1,44 (0,54 – 3,79) 1,90 (0,63 – 5,77) 

Mora com o idoso (Sim) 1,01 (0,36 – 2,80) 1,21 (0,40 – 3,70) 

Relação com o idoso (Cônjuge) 0,76 (0,27 – 2,11) 0,94 (0,20 – 4,37) 

Idoso precisa de cuidados a maior parte do tempo (Sim)  7,14 (1,49 – 34,19) 6,89 (1,36 – 34,65) 

Sobrecarga do cuidador (Maior escore) 1,04 (1,00 – 1,08) 1,03 (0,99 – 1,07) 

* Ajustado por sexo, idade e escolaridade  

 
 

Após a comparação entre as pessoas indicados e sorteadas, faremos a 

comparação dos participantes com demência e sem demência, com o objetivo de 

evidenciar possíveis diferenças entre as pessoas que tinham de fato demência e 

as que não foram diagnosticadas pelo padrão ouro.  
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5.6 Características dos Participantes com e sem demência de acordo com o 

padrão ouro 

 

Como descrito anteriormente, o padrão ouro adotado para realização do 

diagnóstico de demência foi o diagnóstico feito por um clínico (psiquiatra ou 

geriatra), de acordo com os critérios do DSM-IV.  

Foram entrevistadas 45 (52,9%) pessoas indicadas pelos ACS, e 40 (47,1%) 

sorteadas. Entre os 85 participantes, 22 (25,9%) foram diagnosticados com 

demência pela avaliação clínica especializada. Desses 22 idosos diagnosticados 

com demência, 20 (90,9%) estavam entre os indicados pelos ACS como prováveis 

casos, sendo portanto indicações corretas; e dois (9,1%) eram do grupo de 

sorteados (Figura 4). Usando os respectivos pesos obteve-se uma prevalência de 

9,4% de casos de demência na comunidade. 

 

 

Figura 4. Relação entre indicação dos ACS e diagnóstico de Demência 
 
 

5.6.1 Descrição dos Participantes indicados pelos ACS com e sem demência  
  

A Tabela 8 traz as características sociodemográficas das pessoas indicadas 

pelos ACS, de acordo com ter ou não demência. 

Entre os 20 participantes indicados pelos ACS e diagnosticados com 

demência pelo padrão ouro, metade era do sexo feminino (50,0%). Observamos o 

predomínio de pessoas com mais de 75 anos (80,0%), com média de idade de 79,6 
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ano, com até 4 anos de escolaridade (80,0%); 55,0% tinham um parceiro(a). O 

tabagismo na vida foi reportado por 30,0%; e o consumo de álcool atual por 30,0%, 

com uma maioria de pessoas sedentárias (72,2%). As pessoas indicadas pelos 

ACS e diagnosticados com demência referiram ter em média 3,5 doenças crônicas, 

e obtiveram escore médio de 23,0 no WHODAS 2.0 e de 8,2 no NPI-Q. 

A comparação entre os grupos de pessoas indicadas com demência e os 

participantes indicados sem demência evidenciou que aqueles sem demência eram 

mais novos (média de idade 73,6 anos e 60,0% com até 74 anos) e tinham mais 

doenças crônicas (média 4,6 condições clínicas). 

 
 

Tabela 8. Características sociodemográficas e de saúde dos participantes indicados pelos 
ACS com e sem demência 

 Indicados  

com demência (n=20) 

N (%) 

Indicados  

sem demência (n=25) 

N (%) 

*p-value 

Sexo    0,070 

Feminino 10 (50,0) 19 (76,0)  

Masculino 10 (50,0) 5 (24,0)  

Idade (anos) 79,6 (DP 7,1; 66-93) 73,6 (DP 7,1; 65-95) 0,006 

65-74 4 (20,0) 15 (60,0) 0,007 

       75+ 16 (80,0) 10 (40,0)  

Escolaridade mínima (até 4 anos) 16 (80,0) 20 (80,0) 1,000 

Presença de parceiro(a) (Sim) 11 (55,0) 12 (48,0) 0,641 

Tabagismo na vida (Sim) 6 (30,0) 8 (32,0) 0,885 

Consumo de álcool (Sim) 3 (15,0) 3 (12,0) 0,769 

Sedentarismo (Sim) 13 (72,2) 15 (60,0) 0,407 

Missing value 2 0  

Número de doenças crônicas 

(Maior número) 

3,5 (DP 1,7; 1-6) 4,6 (DP 1,9; 1-8) 0,042 

Incapacidade (Maior escore) 23,0 (DP 16,4; 0-48) 14,7 (DP 13,0; 0-47) 0,070 

Missing value 1 1  

Sintomas Neuropsiquiátricos  

(Maior escore)  

8,2 (DP 8,4; 2-30) 6,1 (DP 6,1; 0-26) 0,360 

Missing value 1 2  

Contato UBS últimos 3 meses (Sim) 15 (79,0) 19 (82,6) 0,764 

Missing value 1 2  

 
 

Apresentaremos a seguir o resultado da análise multivariada na tentativa de 

identificar as potenciais características associadas com a presença do diagnóstico 

de demência pelo padrão ouro entre as pessoas indicadas pelos ACS. 

Compuseram esse modelo as mesmas variáveis sociodemográficas, de 

estilo de vida e de saúde mencionadas anteriormente para os indicados. Após 

ajuste para sexo, idade e escolaridade, apenas sexo e idade se mantiveram 

independentemente associadas com a indicação incorreta dos ACS. As pessoas 
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com menos de 75 anos tinham probabilidade 8,94 vezes maior de serem indicadas 

e não terem demência (OR = 8,94; IC= 1,79–44,60).  

 
 

Tabela 9. Associação das características dos participantes indicados pelos ACS com não 
ter demência 

 Não ajustado Ajustado* 

Sexo (Feminino) 3,17 (0,90 – 11,26) 4,39 (0,97 – 19,88) 

Idade (Mais novo) 6,00 (1,54 – 23,30) 8,94 (1,79 – 44,60) 

Escolaridade (Menor escolaridade) 1,00 (0,23 – 4,35) 1,81 (0,27 – 12,10) 

Presença de parceiro(a) (Sim) 0,76 (0,23 – 2,46) 0,41 (0,62 – 2,67) 

Tabagismo na vida (Sim) 1,10 (0,31 – 3,92) 1,33 (0,28 – 6,42) 

Consumo de álcool (Sim) 0,78 (0,14 – 4,3) 1,12 (0,14 – 8,80) 

Sedentarismo (Sim) 0,58 (0,16 – 2,13) 0,31 (0,06 – 1,60) 

Número de doenças crônicas (Maior número) 1,43 (1,00 – 2,04) 1,34 (0,89 – 2,02) 

Incapacidade (Maior incapacidade) 0,96 (0,92 – 1,00) 0,95 (0,90 – 1,00) 

Sintomas Neuropsiquiátricos (Maior escore) 0,96 (0,88 – 1,05) 0,96 (0,87 – 1,05) 

Contato com UBS últimos 3 meses (Sim) 1,27 (0,27 – 5,92) 2,01 (0,32 – 12,72) 

* Ajustado por sexo, idade e escolaridade 

 
 

Abordaremos agora a presença de sintomas neuropsiquiátricos entre as 

pessoas com demência e sem demência indicadas pelos ACS na tentativa de 

identificar possíveis fatores que poderiam levar a uma identificação errônea do 

ACS.  

A Tabela 10 apresenta dados do instrumento NPI-Q, que investigou a 

presença de sintomas neuropsiquiátricos no último mês de acordo com o relato dos 

informantes. Entre as 20 pessoas indicadas e diagnosticadas com demência, os 

sintomas neuropsiquiátricos que tiveram frequência maior foram apatia/indiferença 

(63,2%), ansiedade (52,6%) e delírios (52,6%), e uma média de 4,2 sintomas (DP 

3,1). 

Entre os participantes indicados sem demência, os sintomas 

neuropsiquiátricos que tiveram frequência maior foram depressão (56,5%) e 

alterações do sono (39,1%), com 2,8 sintomas em média.  

Comparando a média de sintomas entre esses grupos, obtivemos uma 

tendência à significância estatística (p=0,07): os idosos indicados e com demência 

tinham mais sintomas do que os participantes indicados sem demência.  
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Tabela 10. Sintomas Neuropsiquiátricos dos participantes indicados pelos ACS  
com e sem demência 

 Indicados 

com demência (n=20) 

N (%) 

Indicados 

sem demência (n=25) 

N (%) 

Delírios 10 (52,6) 1 (4,4) 

Missing value 1 2 

Alucinações                         4 (21,1) 1 (4,4) 

Missing value 1 2 

Agitação / Agressividade 7 (36,8) 6 (26,1) 

Missing value 1 2 

Depressão / Disforia 5 (26,3) 13 (56,5) 

Missing value 1 2 

Ansiedade 10 (52,6) 8 (34,8) 

Missing value 1 2 

Exaltação / Euforia  1 (5,3) 8 (34,8) 

Missing value 1 2 

Apatia / Indiferença 12 (63,2) 8 (34,8) 

Missing value 1 2 

Desinibição 7 (36,8) 5 (21,7) 

Missing value 1 2 

Irritabilidade / Labilidade 5 (26,3) 6 (26,1) 

Missing value 1 2 

Alterações motoras 3 (15,8) 2 (8,7) 

Missing value 1 2 

Alterações do sono  7 (36,8) 9 (39,1) 

Missing value 1 2 

Alterações do apetite   8 (42,1) 4 (17,4) 

Missing value 1 2 

Número de sintomas (total) 4,2 (DP 3,1; 1-11) 2,8 (DP 1,8; 0-6) 

Missing value 1 2 

 
 

Apresentaremos no próximo tópico a comparação das características dos 

informantes das pessoas indicadas pelos ACS com e sem demência. 

 

5.7 Características dos Informantes dos Participantes indicados pelos ACS 

com e sem demência  

  

Dos 45 idosos que compuseram o grupo de indicados pelos ACS, foram 

entrevistados 43 informantes (taxa de resposta: 95,6%). Desses, 44,2% eram 

informantes de pessoas que foram diagnosticadas com demência.  

Observou-se que a maioria dos informantes de pessoas indicadas e que não 

foram diagnosticadas com demência (indicações incorretas dos ACS) eram 

mulheres (79,2%); 54,2% tinham mais de 51 anos, com 52,7 anos em média, 

variando de 19 a 79 anos. Em relação à escolaridade, 60,9% tinham até quatro 

anos de estudo formal. Residiam com o idoso (58,3%), sendo 34,8% cônjuges dos 
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participantes. De acordo com o relato dos informantes, 16,7% dos idosos indicados 

e não diagnosticados com demência pelo padrão ouro precisavam receber 

cuidados a maior parte do tempo; e o escore médio do Zarit foi 20,2 (DP 14,9), 

variando entre 0 e 55 pontos. 

A comparação entre os grupos de informantes dos participantes indicados 

com demência e sem demência mostrou que a maioria dos informantes das 

pessoas indicadas e diagnosticadas moravam com o idoso (89,5%), com 57,9% de 

idosos que precisavam receber cuidados a maior parte do tempo. 

 
 

Tabela 11. Características sociodemográficas e de cuidado dos informantes de pessoas 
indicadas pelos ACS 

 Indicados  
com demência (n=19) 

N (%) 

Indicados  
sem demência (n=24) 

N (%) 

*p-value 

Possui informante (Sim) 19 (95,0) 24 (96,0) 0,872 
Sexo   0,423 

Feminino 13 (68,4) 19 (79,2)  
Masculino 6 (31,6) 5 (20,8)  

Missing value 5 1  
Idade (anos)                                    54,8 (DP 10,4; 33-70) 52,7 (DP 13,4; 19-79) 0,588 

19-50 6 (31,6) 11 (45,8) 0,342 

  51-80 13 (68,4) 13 (54,2)  

Missing value 0 0  

Escolaridade (até 4 anos)                10 (52,6) 14 (60,9) 0,591 

Missing value 0 1  

Mora com o idoso (Sim)                 17 (89,5) 14 (58,3) 0,024 

Missing value 0 0  

Relação com o idoso (Cônjuge) 5 (26,3) 8 (34,8) 0,555 

Missing value 0 1  

Idoso precisa de cuidados a maior 

parte do tempo (Sim)     

11 (57,9) 4 (16,7) 0,010 

Sobrecarga do cuidador  

(Escore total)  

29,6 (DP 18,8; 5-66) 20,2 (DP 14,9; 0-55) 0,079 

Missing value 0 1  

 
 

Conduzimos análise multivariada usando a regressão logística para 

identificar as características dos informantes que poderiam estar associadas à 

indicação dos ACS e à ausência da confirmação do diagnóstico de demência, 

sendo utilizadas as mesmas variáveis do modelo anterior. Em modelo ajustado para 

sexo, idade e escolaridade, observamos que os informantes que não moravam com 

o idoso tinham maior probabilidade de não ter demência (OR = 7,50; IC = 1,27–

44,27); e que os informantes de participantes que não precisavam receber cuidados 

a maior parte do tempo tinham quase 10 vezes maior probabilidade de o idoso 

indicado não ter o diagnóstico de demência (OR = 9,93; IC = 1,98–50,00). 
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Houve uma tendência à significância estatística na sobrecarga do 

informante.  

 
 

Tabela 12. Associação das características dos informantes das pessoas Indicadas pelos 
ACS com não ter demência 

 Não ajustado Ajustado* 

Sexo (Feminino) 1,75 (0,44 – 6,98) 1,67 (0,41 – 6,90) 

Idade (Mais velho) 0,99 (0,94 – 1,04) 0,96 (0,90 – 1,03) 

Educação mínima (Menor escolaridade) 1,40 (0,41 – 4,79) 2,58 (0,48 – 13,66) 

Mora com o idoso (Não) 6,07 (1,13 – 32,41) 7,50 (1,27 – 44,27) 

Relação com o idoso (Cônjuge) 1,50 (0,39 – 5,67) 5,48 (0,62 – 48,50) 

Idoso precisa de cuidados a maior parte do tempo (Não) 5,50 (1,44 – 20,96) 9,93 (1,98 – 50,00) 

Sobrecarga do cuidador (Maior escore)                           0,97 (0,93 – 1,00) 0,96 (0,92 – 1,00) 

* Ajustado por sexo, idade e escolaridade  

 
 

5.8 Validação do CSID breve 

 

Nessa seção serão apresentados dados sobre a validação do CSID breve, 

com as subescalas do Participante, Informante e Escalas Combinadas (Participante 

+ Informante). Apresentaremos as pontuações médias, os melhores pontos de 

corte obtidos e as respectivas Curvas ROC. 

 

5.8.1 Pontuações Médias do CSID Breve  
 

O CSID breve na subescala do Participante foi administrado em 60 idosos. 

A pontuação média obtida foi 3,6 (DP 2,2), podendo ir de 0 a 9 pontos, com maiores 

escores indicando pior desempenho cognitivo.  

O CSID breve na subescala do Informante foi administrado em 72 

informantes. A pontuação média obtida foi 2,8 (DP 2,0), com essa subescala 

podendo ir de 0 a 6 pontos, com maiores escores indicando pior desempenho 

cognitivo.  

O CSID breve Combinado (Participante + Informante) foi administrado em 57 

pessoas. A pontuação média obtida foi 6,5 (DP 3,7), variando de 0 a 15 pontos, 

com maiores escores indicando pior desempenho cognitivo.  

A Tabela 13 traz a comparação entre as subescalas do CSID breve. 

Observamos que em todas as subescalas houve um escore médio maior entre os 
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indicados comparados com os sorteados, e uma pontuação média maior das 

pessoas com demência em comparação com os participantes sem demência.  

 
 

Tabela 13. Pontuações médias do CSID breve Participante, Informante e Combinado 
 Escala N Média *p-value 

 CSID Participante  60 3,6 (DP 2,2; 0-9)  

 

CSID Participante 

Indicado 40 4,2 (DP 2,1; 0-9) 0,003 

Sorteado 20 2,5 (DP 2,0; 0-9)  

Com demência 17 5,9 (DP 1,6; 4-9) 0,000 

Sem demência 43 2,7 (DP 1,7; 0-7)  

 CSID Informante 72 2,8 (DP 2,0; 0-6)  

 

CSID Informante 

Indicado 45 3,6 (DP 1,9; 0-6) 0,000 

Sorteado 27 1,5 (DP 1,5; 0-6)  

Com demência 22 4,8 (DP 1,6; 1-6) 0,000 

Sem demência 50 1,9 (DP 1,5; 0-6)  

 CSID Combinado 57 6,5 (DP 3,7; 0-15)  

 

CSID Combinado 

Indicado 40 7,6 (DP 3,5; 0-15) 0,006 

Sorteado 17 4,1 (DP 3,0; 0-14)  

Com demência 17 10,6 (DP 2,8; 5-15) 0,000 

Sem demência 40 4,8 (DP 2,5; 0-11)  

 
 

A seguir serão apresentadas as tabelas com Sensibilidade e Especificidade 

das pontuações de cada subescala do CSID breve, bem como a Curva ROC 

correspondente. Além dos parâmetros descritos anteriormente, estimamos para as 

subescalas do CSID a Razão de Verossimilhança (RV), que combina sensibilidade 

e especificidade para determinar o quão útil o CSID breve é para indicar a 

probabilidade de ter demência em comparação com a prevalência de demência na 

população estudada.  

A Razão de Verossimilhança de um teste positivo (RV+) indica o quão mais 

provável de ser o teste positivo nas pessoas com demência do que nas pessoas 

sem demência. Quanto maior a RV+, maior será a probabilidade de que o resultado 

positivo do teste aumente a probabilidade de demência se o resultado do CSID 

breve for positivo.  

Por sua vez, a Razão de Verossimilhança de um teste negativo (RV-) mede 

o quão mais provável de ser o teste negativo nas pessoas com demência do que 

nas pessoas sem demência. Quanto menor esse valor, menor será a probabilidade 

de doença na presença de resultado negativo do teste.  
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Também foi estimado o coeficiente α de Cronbach, que é interpretado como 

evidência de que o CSID breve, como um todo, mede apenas um único constructo. 

Ele indica se os itens que compõem o instrumento medem o mesmo atributo – no 

caso, a presença de declínio cognitivo. É, portanto, um indicador de confiabilidade 

da medida que está sendo realizada.  
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5.8.2 CSID breve Participante  
 

Observamos que o melhor ponto de corte para identificação das pessoas 

com demência é ≥5, que apresenta Sensibilidade de 76,5%, Especificidade de 

88,4%, RV+6,6, área da Curva ROC 0,92 (p=0,03; IC 0,86-0,99) e α de Cronbach 

0,76. 

 
 

Tabela 14. CSID breve Participante 
Ponto de corte Sensibilidade Especificidade RV + RV -  Corretamente Classificados 

≥ 0 100,0% 0,0% 1,0000  28,3% 

≥ 1 100,0% 11,63% 1,1316 0,0000 33,7% 

≥ 2 100,0% 23,26% 1,3030 0,0000 45,0% 

≥ 3 100,0% 44,19% 1,7917 0,0000 60,0% 

≥ 4 100,0% 69,77% 3,3077 0,0000 78,3% 

≥ 5 76,47% 88,37% 6,5765 0,2663 85,0% 

≥ 6 58,82% 95,35% 12,6470 0,4319 85,0% 

≥ 7 29,41% 97,67% 12,6470 0,7227 78,3% 

≥ 8 17,65% 100,0%  0,8235 76,7% 

≥ 9 11,76% 100,0%  0,8824 75,0% 

 
 

 

Figura 5. Curva ROC do CSID breve Participante 
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5.8.3 CSID breve Informante  
 

Na subescala do Informante, o melhor ponto de corte para identificação das 

pessoas com demência é ≥5, que apresenta uma Sensibilidade de 77,3%; 

Especificidade de 96,0%; RV+19,3, área sobre a curva de 0,88, com p=0,05 (IC 

0,80-0,98) e α de Cronbach 0,81. 

 
 

Tabela 15. CSID breve Informante 
Ponto de corte Sensibilidade Especificidade RV+ RV -  Corretamente classificados 

≥ 0 100,0% 0,0% 1,0000  30,6% 

≥ 1 100,0% 20,00% 1,2500 0,0000 44,4% 

≥ 2 90,91% 44,00% 1,6234 0,2066 58,3% 

≥ 3 90,91% 64,00% 2,5253 0,1420 72,2% 

≥ 4 77,27% 84,00% 4,8295 0,2706 81,9% 

≥ 5 77,27% 96,00% 19,3182 0,2367 90,3% 

≥ 6 40,91% 98,00% 20,4545 0,6030 80,56% 

 
 

 

Figura 6. Curva ROC do CSID breve Informante 
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5.8.4 CSID breve Combinado  
 

O cálculo das propriedades diagnósticas do CSID breve combinado mostrou 

que o escore ≥7 apresenta Sensibilidade de 94,1% e Especificidade de 80,0%. Os 

valores preditivos positivo e negativo foram, respectivamente, 66,7% e 97,0%. A 

razão de verossimilhança positiva foi de 4,7, área da Curva ROC 0,93 (p=0,03; IC 

0,87-1,00) e α de Cronbach 0,86. 

 
 

Tabela 16. CSID breve Combinado 
Ponto de corte Sensibilidade Especificidade RV + RV -  Corretamente Classificados 

≥ 0 100,0% 0,00% 1,0000 0,0000 29,8% 

≥ 1 100,0% 5,00% 1,0526 0,0000 33,3% 

≥ 2 100,0% 7,50% 1,0811 0,0000 35,1% 

≥ 3 100,0% 17,50 1,2121 0,0000 42,1% 

≥ 4 100,0% 30,00% 1,4286 0,0000 50,9% 

≥ 5 100,0% 45,00% 1,8182 0,0000 61,4% 

≥ 6 94,12% 62,50% 2,5098 0,0941 71,9% 

≥ 7 94,12% 80,00% 4,7059 0,0735 84,2% 

≥ 8 82,35% 85,00% 5,4902 0,2076 84,2% 

≥ 9 76,47% 95,00% 15,2941 0,2477 89,5% 

≥ 10 64,71% 95,00% 12,9412 0,3715 85,9% 

≥ 11 64,71% 97,50% 25,8884 0,3620 87,7% 

≥ 12 41,18% 100,0%  0,5882 82,5% 

≥ 13 29,41% 100,0%  0,7059 78,9% 

≥ 14 11,76% 100,0%  0,8824 73,7% 

≥ 15 5,88% 100,0%  0,9412 71,9% 

 
 

 

Figura 7. Curva ROC do CSID breve Combinado 

 

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0

S
e

n
s
it
iv

it
y

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.9375



Resultados 

 

60 

A Tabela 17 apresenta o número de participantes no formato de tabela 2X2 

usando os melhores pontos de corte como descritos acima, para a subescalas 

participante, informante e combinadas do CSID breve. Esses valores serão 

utilizados para o cálculo das estimativas de VPP e VPN para cada um dos pontos 

de corte que serão apresentados na próxima sessão. 

 
 

Tabela 17. Tabelas 2X2 do CSID breve usando os melhores pontos de corte nas escalas 
Participante, Informante e Combinado 

 Avaliação Diagnóstica Padrão Ouro 

 CSID breve Participante 

  Com demência Sem demência Total 

CSID breve 

Participante 

Com demência (5 a 9 pontos) 13 (a) 05 (b) 18 

Sem demência (0 a 4 pontos) 04 (c) 38 (d) 42 

Total 17 43 60 

 CSID breve Informante 

  Com demência Sem demência Total 

CSID breve 

Informante 

Com demência (5 a 6 pontos) 17 (a) 02 (b) 19 

Sem demência (0 a 4 pontos) 05 (c) 48 (d) 53 

Total 22 50 72 

 CSID breve Combinado 

  Com demência Sem demência Total 

CSID breve 

Combinado 

Com demência (7 a 15 pontos) 16 (a) 08 (b) 24 

Sem demência (0 a 6 pontos) 01 (c) 32 (d) 33 

Total 17 40 57 

 
 

A seguir apresentaremos uma síntese dos parâmetros psicométricos do 

Treinamento dos ACS para identificação da demência e do CSID. 

 

5.9 Síntese dos parâmetros psicométricos do Treinamento dos ACS e CSID 

breve 

 

A Tabela a seguir traz os parâmetros psicométricos do Treinamento dos ACS 

e das subescalas Participante, Informante e Combinada dos CSID breve. 

Observamos que o treinamento dos ACS e o CSID breve Combinado 

apresentaram excelente sensibilidade. 

O CSID breve nas subescalas Participante, Informante e Combinado 

possuem especificidade um pouco melhores do que o Treinamento. Notamos que 
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tanto o Treinamento como as subescalas do CSID breve apresentaram ótimos 

VPN.  

Como mencionado, o Treinamento apresentou ótima sensibilidade, mas não 

uma boa especificidade (60,3%), podendo indicar uma alta proporção de pessoas 

indicadas pelos ACS sem demência. O VPP de 44,4% sinaliza que é baixa a 

proporção de pessoas que indicadas pelos ACS que de fato tinham demência. O 

elevado VPN (95,0%) demonstra que os ACS sabem identificar quando um idoso 

não tem demência. É oportuno lembrar que o Treinamento contribuiu para a 

identificação de casos novos de demência na comunidade (17,8% do total). 

Constatamos que o CSID breve combinado apresentou os melhores 

parâmetros psicométricos entre os instrumentos avaliados no presente estudo. O 

ponto de corte ≥7 possui alta sensibilidade (94,1%), especificidade (80,0%), 

elevado VPN (97,0%), e moderado VPP (66,7%). Isso significa que o CSID breve 

combinado é um instrumento que identifica corretamente 94,1% dos casos 

verdadeiramente positivos e 80,0% dos verdadeiramente negativos; assim como 

uma alta proporção (97,0%) dos casos identificados como negativos pelo CSID 

breve realmente sendo negativos, mas uma proporção mais baixa (66,7%) dos 

indicados como positivos pelos CSID sendo verdadeiramente positivos.  

Apesar de não apresentarem parâmetros similares aos obtidos no CSID 

breve combinado, as subescalas do CSID Participante e Informante também 

apresentaram valores muito satisfatórios, sendo sugerido o uso nas situações em 

que não há Participante+Informante.  
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Tabela 18. Performance do CSID breve e do Treinamento dos ACS 

 Escore Sensibilidade Especificidade VPP VPN RV+ Curva ROC Corretos α Cronbach 

CSID breve  

Participante 

≥5 76,5 88,4 72,2 90,5 6,57 0,92  

(p=0,03; 0,86-0,99) 

85,0% 0,76 

CSID breve  

Informante 

≥5 77,3  96,0  89,4  90,5  19,32 

 

0,89  

(p=0,05; 0,80-0,98) 

90,3% 0,81 

CSID breve  

Combinado 

≥7 94,1 80,0 66,7 97,0 4,70 0,93  

(p=0,03; 0,87-1,00) 

84,2% 0,86 

Treinamento   – 90,9 60,3 44,4 95,0 – – – – 
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6 DISCUSSÃO 

 

Esse trabalho se propôs a avaliar diferentes estratégias de identificação da 

demência na comunidade. Realizamos e testamos um Programa de Treinamento 

com Agentes Comunitários de Saúde e validamos um instrumento de rastreio de 

demência na comunidade.  

 

6.1 Treinamento dos ACS na identificação da demência na comunidade 

 

A identificação de casos suspeitos de demência por parte dos profissionais 

não especialistas é fortemente recomendada (PRINCE, Martin; BRYCE; FERRI, 

2011), e o Programa de Treinamento de Agentes Comunitários de Saúde na 

identificação da demência na comunidade que foi testado nessa pesquisa é uma 

dessas possíveis estratégias.  

O “Caderno de Atenção Básica à Saúde do Idoso: Envelhecimento e Saúde 

da Pessoa Idosa” (BRAZIL; DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2000), 

divulgado em 2006, estabelece que no processo de avaliação global do idoso seja 

inserida uma avaliação cognitiva, que deve ser conduzida da seguinte forma: o 

profissional que atua na Atenção Primária deve inicialmente um teste rápido (falar 

três objetos, como Mesa, Maçã e Dinheiro, que a pessoa deverá repeti-los após 3 

minutos). Se o idoso não responder corretamente, o MEEM deve ser administrado. 

Em situações em que o profissional fique em dúvida, deverão ser utilizados o teste 

do desenho do relógio e o teste de fluência verbal por categorias semânticas. 

Apesar dessa orientação formal, de acordo com o relato dos ACS que participaram 

do treinamento, a prática dessa avaliação não foi incorporada na rotina da Atenção 

Básica. Os ACS que participaram do nosso treinamento reportaram não ter 

conhecimento formal na área do envelhecimento, muito embora acompanhem 

muitos idosos no dia a dia profissional. 

A temática do envelhecimento não é uma questão prioritária na formação e 

atuação dos ACS, o que torna muito importante conhecer a percepção, 

conhecimentos e atitudes dos ACS sobre o envelhecimento. Estudo relatou que 

profissionais e estudantes de cursos de graduação da área da saúde apresentam 

atitudes implícitas negativas em relação ao idosos, sendo que os homens tem 
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atitudes mais negativas do que as mulheres, e profissionais demonstraram atitudes 

mais negativas em comparação aos estudantes (MAXIMIANO-BARRETO; 

LUCHESI; CHAGAS, 2019).  

Especificamente em relação aos ACS, também foi reportada a presença de 

desconhecimento e estereótipos desses profissionais em relação à população 

idosa. Fernandes et al (2010) estudaram o conhecimento de 51 ACS sobre 

envelhecimento e demência no interior de São Paulo. Apesar de a maioria dos ACS 

saber relatar os sinais/sintomas do quadro demencial, os autores identificaram 

desconhecimento, informações equivocadas sobre a demência, e uma concepção 

negativa sobre o envelhecimento (como incômodo para os familiares, além da 

dependência social e física). A maioria dos ACS (88,0%) reportou não ter realizado 

nenhum curso na área da Gerontologia (FERNANDES et al., 2010).  

Ferreira e Ruiz (2012) estudaram a percepção sobre o envelhecimento de 

213 ACS que atuavam em 12 ESF em Marília (SP). Esses ACS manifestaram 

percepções positivas sobre a velhice, como generosidade, cordialidade e 

sabedoria, mas também expressaram atitudes negativas como dependência, 

insatisfação, rigidez e lentidão. Menos da metade dos ACS relataram ter realizado 

alguma capacitação nessa temática. O número de acertos sobre questões 

relacionadas ao envelhecimento foi baixo, e esteve associado com a presença de 

capacitações (FERREIRA; RUIZ, 2012).  

Além da investigação sobre a percepção dos ACS sobre o processo de 

envelhecimento, alguns estudos abordam a realização de treinamento com essa 

temática do envelhecimento, com foco nas demências.  

No Brasil, Barbosa et al (2019) realizaram uma oficina para capacitação de 

oito ACS na identificação da demência leve em Santos (SP). A capacitação teve 

duração total de 20 horas distribuídas em quatro encontros semanais com duração 

de cinco horas cada, com o seguinte conteúdo: Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM) III/V, epidemiologia da demência, classificação e 

estágios dos principais subtipos de demência, fatores de risco, prognóstico; 

avaliação, diagnóstico, tratamento farmacológico e não farmacológico, prognóstico, 

prevenção; Mini Exame do Estado Mental (MEEM); apresentação dos serviços de 

saúde direcionados a idosos na Baixada Santista (SP). Autores reportam que 

depois da workshop, os ACS puderam foram sensibilizados sobre a necessidade 
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de articulação da atenção básica no cuidado às demências. Apesar de relatarem 

que “a educação permanente pode contribuir para o maior número de casos 

identificados nas fases iniciais da demência na atenção básica de forma que os 

encaminhamentos necessários e tratamentos possíveis sejam iniciados 

precocemente de forma a beneficiar pessoas e/ou suas famílias” (p.1) (MATTOS; 

BARBOSA; MENDES, 2019, p. 1), não foram apresentados do artigo resultados de 

avaliações/acompanhamento da prática dos ACS após o treinamento, muito 

embora a literatura reconheça a importância da educação continuada (MATTOS; 

BARBOSA; MENDES, 2019).  

Placidelli e Ruiz (2015) administraram um Programa de Educação em 

Gerontologia em 111 ACS que atuavam em 12 ESF em Lençóis Paulista (SP). Esse 

programa teve duração de cinco dias, com encontros de 90 minutos cada, em que 

foram contemplados aspectos da velhice e envelhecimento que foram previamente 

definidos com a diretoria de saúde do município: epidemiologia, envelhecimento; 

mudanças e declínio nos sistemas corporais; doença de Alzheimer; relações 

familiares e sociais e finitude. O conhecimento dos ACS foi avaliado por meio do 

instrumento Palmore-Neri-Cachioni, de forma que os ACS apresentaram mais 

acertos sobre conhecimentos gerontológicos especialmente na segunda testagem 

após o Programa ter sido realizado, com um pequeno decréscimo na terceira 

avaliação, mas ainda com maior nível de acertos em comparação com o momento 

prévio ao Programa. Esse estudo destacou que inicialmente os ACS apresentaram 

maior pontuação relacionada ao domínio físico, e após o programa, obtiveram 

maiores pontuações também nos aspectos cognitivo, psicológico, social, 

sinalizando para o potencial benefício da educação na aquisição de conhecimentos 

sobre o envelhecimento (PLACIDELI; RUIZ, 2015).  

Os trabalhos de Barbosa et al (2019) (MATTOS; BARBOSA; MENDES, 

2019) e de Placidelli e Ruiz (2015) (PLACIDELI; RUIZ, 2015) são iniciativas 

bastante interessantes e que reforçam a importância da educação em Gerontologia 

com os ACS, considerando tanto a presença de lacunas na formação como de 

atitudes negativas sobre o envelhecimento. Entretanto, os autores não trouxeram 

resultados da avaliação do conhecimento adquirido ou habilidades na prática 

cotidiana dos ACS, como foi realizado no nosso estudo.  
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Yokomizo (YOKOMIZO, 2017; YOKOMIZO et al., 2018) e Oliveira (DE 

OLIVEIRA et al., 2016) realizaram um treinamento com ACS sobre queixas de 

memória na apresentação do projeto que conduziram em duas UBS em SP. Esse 

treinamento tinha o objetivo de sensibilizar os ACS para a temática do estudo que 

realizaram. Apesar disso, suas publicações não trouxeram dados sobre os 

resultados dos treinamentos realizados com os ACS. 

O único estudo brasileiro que realizou capacitação dos ACS sobre o 

envelhecimento e quadros demenciais e avaliou o efeito do treinamento foi 

conduzido em Piraju (SP) por Ramos-Cerqueira et al em 2005 (RAMOS-

CERQUEIRA et al., 2005). Além desse estudo, no nosso conhecimento constam 

na literatura outros dois trabalhos na mesma linha, ambos realizados na Índia. 

Dados desses três trabalhos estão apresentados na Tabela 19, juntamente com os 

resultados do nosso treinamento, para comparação.  

Os treinamentos conduzidos por Shaji et al (2002) (SHAJI et al., 2002), 

Ramos-Cerqueira et al (2005) (RAMOS-CERQUEIRA et al., 2005) e Jacob et al 

(2007) (JACOB et al., 2007) foram realizados em duas etapas, sendo um 

treinamento mais generalista e um momento posterior, em que os ACS puderam 

discutir os casos que tinham dúvidas, em uma espécie de supervisão. Nosso estudo 

optou por não realizar essa etapa por considerar que o treinamento por si só, sem 

oferecimento de suporte contínuo, seria mais realista diante do atual cenário 

brasileiro. Nosso objetivo foi avaliar o Treinamento, sem supervisão ou 

monitoramento, considerando que o Protocolo usado valorizava o ACS, seu 

conhecimento prévio, sua atuação e seu potencial, buscando desenvolver 

conhecimentos e habilidades na identificação das demências.  

Os treinamentos realizados por Shaji et al (2002) (SHAJI et al., 2002) e 

Ramos-Cerqueira et al (2005) (RAMOS-CERQUEIRA et al., 2005) treinaram assim 

como nós mais de 10 ACS; Jacob et al (2007) (JACOB et al., 2007) treinaram quatro 

ACS. Os treinamentos de Shaji et al (2002), Ramos-Cerqueira et al (2005) e Jacob 

et al (2007) tiveram ao todo a duração de 2h30, 06h e 06h, respectivamente, 

enquanto o nosso teve duração de 08h. Os quatro estudos utilizaram o mesmo 

critério diagnóstico como padrão ouro (DSM-IV). Assim como a nossa pesquisa, 

participaram pessoas com mais de 65 anos nos trabalhos de Ramos-Cerqueira et 

al (2005) e Jacob et al (2007). O VPP (proporção de idosos indicados pelos ACS 
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que de fato tinha demência) de Shaji et al (2002) foi 64,7% e o reportado por 

Ramos-Cerqueira et al (2005) 62,5%, valores superiores ao obtido no nosso estudo 

(44,4%). Apenas o nosso trabalho e o de Jacob et al (2007) tiveram um desenho 

que permitiu o cálculo de VPN, que estima a proporção de idosos que não foram 

indicados pelos ACS e não têm demência de acordo com a avaliação clínica 

especializada. Jacob et al (2007) obtiveram um VPN de 99,3% e o nosso estudo, 

um VPN de 95,0%. Comparando o treinamento de Jacob et al (2007) com o nosso, 

observamos que o treinamento de Jacob et al (2007) é mais específico, mas bem 

menos sensível, com VPP baixo e VPN similar ao nosso. É importante destacar que 

a prevalência de demência na índia, de acordo com esses autores, é baixa, o que 

pode ter contribuído para essa performance do treinamento.  

 
 

Tabela 19. Estudos que realizaram treinamento de ACS para identificação de demência na 
comunidade 

 
 

O treinamento que realizamos obteve ótima sensibilidade (90,9%), o que é 

desejável para estudos de rastreamento, considerando que um teste sensível 

raramente deixa de identificar os “casos”. Por outro lado, não obtivemos uma ótima 

especificidade (60,3%), o que pode levar a diversos falsos positivos. Nosso VPN é 

elevado (95,0%), o que indica que os idosos que os ACS não indicaram de fato não 

 
Shaji  

(SHAJI et al., 

2002) 

Ramos-Cerqueira  

(RAMOS-CERQUEIRA et al., 

2005) 

Jacob  

(JACOB et al., 

2007)  

Machado & 

Ferri 

Ano 2002 2005 2007 2016 

Local Índia  Brasil Índia Brasil 

ACS Treinados 19 25 04 14 

Treinamento – 

parte 1 

1h30 3 h 3 h 08h 

Treinamento – 

parte 2 

1h 3 h 3 h – 

Critério 

Diagnóstico 

DSM IV DSM IV DSM IV DSM IV 

Profissional Médico Médico Médico Médico 

Idade  60+ 65+ 65+ 65+ 

Amostra total 1979 2222 1000 541 

Indicados pelos 

ACS 

51 72 9 60  

Verdadeiros 

Positivos 

33 45 1 20 

Falsos negativos – – 88,9% 2  

Sensibilidade  – – 12,5% 90,9% 

Especificidade – – 99,2% 60,3% 

VPP 64,7% 62,5% 11,1% 44,4% 

VPN – – 99,3% 95,0% 
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tem demência, mas o VPP de 44,4% indica que é baixa a proporção de idosos 

indicados e de fato tinham demência segundo o padrão ouro. Adicionalmente, o 

coeficiente de Kappa de 0,382 indica uma concordância razoável, que teve valor 

estatisticamente significante (p=0,0000); dado que sinaliza que a concordância 

entre na indicação dos ACS não foi aleatória.  

Dessa forma, constatamos que os ACS souberam identificar muito bem 

quando um idoso não tem demência, mas não foram excelentes em suspeitar dos 

verdadeiros casos de demência. 

A literatura traz dados sobre experiências de treinamento com ACS. Revisão 

conduzida por O'Donovan mostrou que ACS foram treinados para a realização de 

triagem para perda auditiva, com relatos de experiências positivas para 

audiometria, montagem e manutenção de aparelhos auditivos, mas também pouco 

sucesso com testes audiológicos pediátricos com um treinamento de duas semanas 

(O’DONOVAN et al., 2019). 

Os ACS também contribuem para a detecção precoce do câncer de mama, 

de colo do útero e intestino, de acordo com revisão que incluiu 33 artigos realizados 

principalmente nos Estados Unidos. Metanálise indicou a contribuição para maior 

aceitação do rastreamento em minorias étnicas (OR = 1,90, IC 95%: 1,60-2,26, p 

<0,001). Os treinamentos tiveram duração média de 11 horas, com uso de recursos 

visuais e role-playing, com supervisão e atualização durante o período de 

intervenção dos ACS. Entretanto, autores indicam que são necessários mais 

estudos para identificar se os ACS podem ajudar a promover conscientização sobre 

sintomas iniciais e o comportamento de buscar ajuda (BELLHOUSE et al., 2018).  

Há relatos de treinamento de ACS para identificação de potenciais casos 

elegíveis para cuidados paliativos em países de baixo e médio poder econômico. 

Os treinamentos apresentaram variação na modalidade e aprofundamento da 

temática, e teve duração entre poucos dias a 3 semanas. As funções dos ACS 

foram aumentar a conscientização e identificar pessoas que necessitavam de 

cuidados paliativos na comunidade; contribuir para avaliação e manejo de quadros 

de dor; oferecimento de orientações e apoio psicológico; e orientação espiritual, 

com escassos dados sobre a eficácia dessas intervenções (MACRAE; FAZAL; 

O’DONOVAN, 2020). 
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Os estudos mencionados não fizeram relatos detalhados sobre como os 

treinamentos foram conduzidos, nem sobre os custos e efeitos dos mesmos, 

dificultando a comparação e a proposta de elaboração de estratégias no campo. 

De toda forma, constata-se na literatura que os ACS podem contribuir de forma 

significativa com a saúde da população, identificando precocemente algumas 

condições com diferentes níveis de complexidade e prevalência, e fazer a 

abordagem inicial.  

No nosso país em 2017 estavam registrados 280 mil ACS. A PNAB de 2017 

propôs o fim da obrigatoriedade da cobertura dos ACS para 100% da população, 

de forma que houve uma redução de 780 ACS no Brasil em 2019 (GOMES; 

GUTIÉRREZ; SORANZ, 2020). A cobertura da ESF estimada para 2019 foi de 

69,9%, com apenas 42,6% da população cadastrada nos sistemas de informação 

da Atenção Básica (ESF) nesse mesmo período – uma incongruência que os 

autores não souberam explicar, mas traz questões sobre o real alcance e atuação 

dos ACS (GOMES; GUTIÉRREZ; SORANZ, 2020). A literatura reporta ainda que 

como pudemos perceber nos estudos acima, os ACS estão sendo cada vez mais 

solicitados para contribuir em novas atividades, ainda que dentro do seu escopo de 

atuação – o que pode ter implicações relacionadas à sobrecarga de trabalho.  

Esse dado nos ajuda a refletir sobre o elevado VPN que obtivemos no nosso 

estudo, problematizando a cobertura dos ACS na prática: questionamos se de fato 

os ACS não indicaram os idosos do seu território que não avaliaram como casos 

potenciais de demência, ou se os idosos que não foram indicados não são 

acompanhados pelos ACS na realidade.  

Nesse sentido, é fundamental lembrar que existem diversos desafios para a 

implementação da atenção primária no nosso país: o número de profissionais da 

saúde para oferecimento de cobertura universal e acesso; a qualificação dos 

profissionais da saúde para realização de um cuidado adequado; o acesso a áreas 

remotas e culturalmente diversas com maior vulnerabilidade; a integração do 

cuidado com os diferentes níveis de atenção a longo prazo; e o subfinanciamento, 

que impacta na implementação dos serviços (STEIN; FERRI, 2017).  

Além dos desafios do próprio sistema de saúde, os ACS são afetados 

diretamente por questões como a precarização do trabalho e a formação 

profissional frágil (ALONSO et al., 2018); que se somam à ausência de treinamento 
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e supervisão, de incentivos (financeiros ou não), de oportunidades de 

desenvolvimento, pouca satisfação com o papel profissional e baixa motivação; 

fatores que podem levar a uma baixa produtividade (SCOTT et al., 2018).  

Apesar de todos esses pontos levantados e que podem estar presentes na 

realidade dos ACS brasileiros, e que podem impactar na cobertura e na assistência 

realizada, é importante lembrar que nosso estudo o treinamento contribuiu para a 

identificação de casos novos de demência na comunidade (17,8% do total). 

Finalmente, em relação aos ACS, as características sociodemográficas dos 

14 ACS que participaram do Treinamento realizado neste estudo são similares às 

reportadas na literatura: maioria do sexo feminino, com mais de 40 anos de idade, 

até 11 anos de escolaridade (RAMOS-CERQUEIRA et al., 2005) e como já foi 

mencionado, essas características não influenciaram na indicação dos idosos. 

 

6.1.1 Participantes indicados 
 

Obtivemos taxas de resposta de 75,0% entre os indicados e 66,7% entre os 

sorteados. Não houve diferença estatisticamente significante entre esses grupos. 

Nossa taxa de resposta é parecida com a reportada por Bottino et al (2008) em 

estudo populacional conduzido em São Paulo (BOTTINO et al., 2008).  

Dos 85 participantes, 45 (52,9%) foram indicados pelos ACS como prováveis 

casos de demência e 40 (47,1%) foram sorteados. Em modelo ajustado para sexo, 

idade e escolaridade, observamos que tiveram maior probabilidade de terem sido 

indicados pelos ACS as pessoas sedentárias, com maior número de doenças 

crônicas, com maior escore indicativo de incapacidade e que tiveram contato com 

a UBS nos últimos três meses.  

No estudo de Shaji et al (2002) (SHAJI et al., 2002), parcela significativa das 

pessoas indicadas que não foram diagnosticadas com demência recebeu 

diagnósticos psiquiátricos. Na pesquisa de Ramos-Cerqueira et al (2005) (RAMOS-

CERQUEIRA et al., 2005), os falso-positivos apresentavam outras condições de 

saúde: sintomas depressivos, problemas comportamentais, deficiência auditiva ou 

visual, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, Doença de Chagas. Apesar 

de os ACS terem errado na avaliação do paciente (consideraram o idoso como um 

potencial caso de demência e o idoso não tinha demência), a indicação do ACS 
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levou à uma avaliação clínica  especializada, que por sua vez identificou outras 

necessidades substanciais não atendidas, em dado que está em consonância com 

outros estudos  

É possível que exista uma parcela das pessoas do território que faça maior 

contato com a UBS, seja porque os ACS não visitam todas as casas e acabam 

priorizando as pessoas que já acompanham – o que impacta na cobertura, ou 

porque essas pessoas de fato frequentam mais a UBS. O grupo que é mais 

acompanhado/frequenta mais a UBS pode de fato ter mais necessidades de 

cuidados, o que justifica o maior vínculo com a rede de cuidados. Isso ajuda a 

explicar a maior indicação de pessoas acompanhadas pelos ACS e com maior 

contato com a UBS. Novamente, questionamos se as pessoas que não foram 

indicadas são de fato acompanhadas pela UBS; elas podem tanto não ter 

necessidades de saúde como não estar conseguindo ter acesso e se beneficiar da 

rede de cuidados.  

 

6.1.2 Informantes dos participantes indicados 
 

Entre os informantes (n=75), obtivemos uma taxa de resposta de 88,2%. 

Foram convidados 43 informantes entre os indicados, com 95,6% de participação; 

e 32 informantes entre os sorteados, sendo que 80,0% aceitaram. Comparando a 

participação entre os grupos obtivemos p=0,026. Obtivemos maior participação de 

informantes entre os idosos indicados pelos ACS, um grupo que como vimos acima 

tinha mais necessidades de saúde, o que pode justificar essa diferença.  

Comparando os grupos de informantes de pessoas indicadas com e sem 

demência, verificamos diferenças estatisticamente significantes. Os informantes de 

participantes diagnosticados com demência reportaram que o idoso precisava 

receber cuidados a maior parte do tempo; esse foi o grupo que apresentou maior 

pontuação indicativa de sobrecarga pelo desempenho do papel de cuidador.  

 A análise de regressão logística apontou que após ajuste para sexo, idade 

e escolaridade, se manteve independentemente associado com a indicação dos 

ACS o fato de o idoso precisar receber cuidados a maior parte do tempo. Esse dado 

pode sinalizar, novamente, que a indicação dos ACS priorizou idosos e famílias 

com mais necessidades de cuidados, seja por parte do idoso como pela família.  
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Os trabalhos similares ao nosso não apresentaram dados sobre os 

informantes.  

 

6.1.3 Participantes indicados sem demência 
 

O diagnóstico de demência no nosso estudo foi feito por clínicos que 

adotaram os critérios do DSM-IV. Pelegrini et al (2019) conduziram revisão 

sistemática que investigou como países de baixo, médio e alto poder econômico 

realizam o diagnóstico de demência na Atenção Primária. Os autores afirmaram 

que a maioria dos trabalhos adotou o DSM-IV (PELEGRINI et al., 2019). 

A Associação de Psiquiatria Americana (APA) publicou um novo Manual de 

Diagnóstico e Classificação dos Transtornos Mentais (DSM-V), propondo 

alterações no tópico sobre demência e transtornos cognitivos (AMERICAN 

PSYCHIATRY ASSOCIATION (APA), 2013). O termo demência foi substituído por 

“Transtorno Neurocognitivo Maior” (TNM), caracterizado por um declínio cognitivo 

em relação ao nível de desempenho anterior, preferencialmente documentado por 

teste neuropsicológico ou avaliação clínica quantificada. Para a  confirmação 

diagnóstica devem ser considerados o relato do idoso, de um informante ou mesmo 

a observação clínica (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION (APA), 2013). Em 

estudo recente, a prevalência de Demência foi estimada em 209 pessoas com mais 

de 60 anos em uma comunidade em São Carlos (SP), de acordo tanto com os 

critérios do DSM-IV e como de TNM. Foram obtidas prevalências de 6,2% de 

Demência e 8,1% de TNM, com 94,9% de concordância (CHAGAS; PESSOA; 

ALMEIDA, 2018). 

Do total de 85 participantes, 22 (25,9%) foram diagnosticados com demência 

pela avaliação clínica especializada, sendo que 20 (90,9%) estavam entre os 

indicados pelos ACS como prováveis casos e dois (9,1%) eram do grupo de 

sorteados. Com isso, obtivemos uma prevalência de 9,4% de casos de demência 

na comunidade. Essa prevalência não difere muito dos resultados de estudos que 

adotaram o DSM-IV como critério diagnóstico com pessoas com mais de 65 anos, 

como o estudo conduzido por Herrera em Catanduva (7,1%) (HERRERA et al., 

2002); ou por Scazufca et al (2010) em São Paulo (5,1%) (SCAZUFCA et al., 2008). 

Como já foi mencionado, as discrepâncias observadas nas prevalências decorrem 
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de diferenças metodológicas, como desenho de estudo, faixa etária inserida e 

critério de avaliação diagnóstica adotado.  

Não foi objetivo deste estudo estimar a prevalência de demência e é 

importante reconhecer a limitação da estimativa feita aqui, especialmente devido 

ao tamanho da amostra e às altas taxas de recusa. 

Optamos pela comparação entre os grupos de participantes indicados pelos 

ACS com e sem demência para identificar as características dos idosos e dos 

informantes que poderiam estar associadas à avaliação dos ACS como um 

potencial caso de demência, tanto indicações corretas como avaliações incorretas. 

A análise da regressão logística evidenciou que após ajuste para sexo, idade 

e escolaridade, entre os indicados pelos ACS, as pessoas mais novas tinham maior 

probabilidade de não ter demência. Podemos supor essas sejam pessoas que 

tinham necessidades de cuidados não atendidas. Como já foi discutido, apesar da 

avaliação incorreta, a indicação dos ACS ofereceu a oportunidade de o participante 

ter outras necessidades de saúde identificadas.  

Em relação aos sintomas neuropsiquiátricos, apesar da tendência à 

significância estatística que apontou que os indicados com demência tinham mais 

sintomas neuropsiquiátricos do que os idosos indicados sem demência (o que é 

esperado), chamou a atenção o fato que os indicados pelos ACS sem demência 

apresentaram elevado índice de depressão (56,5%) e alterações do sono (39,1%), 

sintomas que podem ter influenciado na avaliação realizada pelo ACS.  

 

6.1.4 Informantes dos participantes indicados sem demência 
 

Comparando o grupo de informantes de participantes indicados e 

diagnosticados com demência e os indicados sem demência, observamos 

diferença estatisticamente significante entre os informantes dos idosos 

diagnosticados com demência que residiam com o idoso (89,5%) em comparação 

com os 58,3% dos informantes de pessoas sem demência que moravam com o 

participante. A maioria dos informantes de pessoas diagnosticadas relatou que os 

idosos precisavam receber cuidados a maior parte do tempo (57,9%), em 

comparação com os 16,7% do outro grupo. Essa diferença pode ser justificada pelo 

próprio quadro demencial.   
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A análise multivariada usando regressão logística mostrou que informantes 

de participantes que não moravam com o idoso, e idosos que não precisavam de 

cuidados a maior parte do tempo tinham maior probabilidade de o idoso indicado 

não ter demência.  É possível hipotetizar que os idosos com pior funcionalidade e 

mais dependentes eram os que mais necessitavam dos cuidados (e presença) de 

um familiar, sendo esses fatores indicativos de uma indicação correta dos ACS.  

 

6.2 CSID Breve 

 

Como mencionado anteriormente, dois instrumentos de rastreio de 

demência na comunidade foram validados no Brasil. O estudo que validou o 

GPCog-Br excluiu da sua amostra as pessoas com transtorno depressivo, 

deficiências sensoriais moderada ou grave, ou história de abuso de álcool 

(YOKOMIZO; SIMON; BOTTINO, 2014). No nosso estudo, não adotamos esses 

critérios de exclusão por considerar necessário oferecer a oportunidade para que 

as pessoas com comorbidades sejam avaliadas, num contexto realista de atenção 

primária. Os autores reportaram que o GPCog-Br tem precisão diagnóstica, valores 

preditivos positivos e negativos semelhantes ao MMSE: Sensibilidade 86,0%, 

Especificidade 80,0%, VPP 79,0% VPN 86,0% e área sobre a curva ROC 0,90.  

O CASI-S, por sua vez, apresentou Sensibilidade 93,0%, Especificidade 

81,0%, área sobre a curva ROC 0,90; e α de Cronbach 0,848.  

Os parâmetros psicométricos que obtivemos com o CSID breve Combinado 

foram: Sensibilidade 94,1%, Especificidade 80,0%; VPP 66,7%, VPN 97,0%, área 

da Curva ROC 0,93 (p=0,03; IC 0,87-1,00) e α de Cronbach 0,86. Comparando os 

parâmetros do GPCog-Br, CASI-S e o CSID breve combinado, percebemos que o 

CSID breve apresenta uma ótima sensibilidade, o que é esperado em instrumentos 

de rastreio, boa especificidade, excelente VPN, razoável VPP e ótima consistência 

interna. Esses dois estudos incluíram pessoas com mais de 60 anos, enquanto que 

o nosso estudo incluiu pessoas com mais de 65 anos,escolha que se justificou pela 

epidemiologia da demência. Apesar de o diagnóstico de demência ter sido discutido 

com um clínico, os pacientes não foram avaliados presencialmente pelo profissional 

(52, 53, 70), enquanto que um psiquiatra ou geriatra realizou o diagnóstico após 

avaliação clínica especializada na residência no idoso participante.  
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Comparando os valores obtidos pelo CSID breve nas subescalas 

Participante, Informante e Combinada e os parâmetros apresentados pelo 

Treinamento, notamos que buscando um ótimo equilíbrio entre a necessária 

especificidade para que os casos de demência não sejam perdidos, mantendo a 

especificidade e VPP, o CSID breve Combinado parece ser a estratégia mais 

adequada para identificação de pessoas com demência na comunidade dentro das 

estratégias aqui estudadas.  

O CSID breve combinado tem a vantagem de contemplar domínios cognitivo 

e funcional, contando com a perspectiva de um informante. É importante destacar, 

no entanto, que as subescalas Participante e Informante apresentaram resultados 

satisfatórios, podendo ser considerados em contextos específicos, como a 

ausência do Informante ou mesmo do Participante para a realização de uma 

avaliação cognitiva breve.  

O Treinamento dos ACS não apresentou boa Especificidade (60,3%), 

podendo levar à identificação de uma alta proporção de pessoas sem demência, 

além do baixo VPP (44,4%), que indica uma baixa proporção de pessoas que foram 

indicadas e que de fato possuem demência. Ainda assim, é oportuno lembrar que 

17,8% das pessoas identificadas com demência pelos ACS não sabiam que tinham 

demência, o que revela o potencial do Treinamento. Consideramos pertinente que 

o Treinamento possa ser aperfeiçoado e testado em estudos maiores. 

A literatura sugere que a prática dos ACS após algum Treinamento seja 

supervisionada, ainda que não exista consenso sobre qual a melhor abordagem do 

acompanhamento a ser realizado (AGARWAL et al., 2019). É possível que a 

ausência de acompanhamento possa ter comprometido a desempenho dos ACS. 

Como já mencionado, a opção pelo Treinamento em um único dia nos pareceu mais 

realista no contexto da Atenção Primária.  

 

6.3 Limitações 

 

Esse estudo possui limitações que devem ser consideradas na interpretação 

de seus resultados. 

Entre elas, destaca-se o tamanho da amostra, que pode trazer a 

possibilidade de achados não estatisticamente significantes que são significantes, 
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(erro tipo II). Para a coleta de dados utilizamos o protocolo completo do estudo 

10/66, tornando as entrevistas longas, o que pode ter contribuído para perdas. 

O conhecimento sobre a demência foi obtido tanto com as repostas dos 

participantes como dos informantes. Entretanto, não solicitamos laudos ou 

documentos que confirmassem essa informação.  

 

6.4 Conclusões, pontos fortes, implicações para a prática e sugestões para 

o campo 

 

O Protocolo de Treinamento dos ACS para identificação da demência na 

comunidade teve duração de um dia, foi realizado por equipe multidisciplinar, foi 

interativo e valorizou a experiência dos ACS. Não oferecemos acompanhamento 

teórico num segundo momento, não realizamos discussão dos casos indicados 

pelos ACS previamente à indicação, por considerar esse modelo mais realista para 

o contexto brasileiro. O Treinamento dos ACS na identificação da demência na 

comunidade apresentou ótima sensibilidade, o que é bastante desejável, e um 

excelente VPN. Entretanto, apresentou Especificidade e VPP satisfatórias. Os ACS 

souberam identificar muito bem quando um idoso não tem demência, mas fica a 

reflexão se de fato os idosos não indicados são de fato acompanhados na rotina 

pelos ACS. Mesmo com o baixo VPP e, portanto, um alto índice de indicação de 

falsos positivos, os ACS indicaram pessoas que tinham necessidades de saúde que 

não estava adequadamente supridas, o que sinaliza que possivelmente o 

Treinamento teve o benefício de sensibilizar os ACS para as necessidades da 

população idosa. É importante destacar que o Treinamento contribuiu com a 

identificação de casos novos (17,8%). Consideramos que o Protocolo de 

Treinamento deva ser aperfeiçoado, por exemplo com a implementação de 

supervisão dos ACS por um período mais longo, e possa ser testado em estudos 

posteriores. 

O instrumento para rastreio de demência na comunidade (CSID breve) foi 

validado nas suas subescalas Participante, Informante e Combinada. O CSID breve 

Combinado apresentou excelentes propriedades psicométricas, sendo um 

instrumento breve, com rápida e fácil aplicação e correção, que conta com o relato 

de um informante, avaliando aspectos cognitivos e funcionais. As subescalas 
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Participante e Informante apresentaram boas propriedades psicométricas e podem 

ser utilizadas em situações específicas, como a ausência de um informante.  

Concluímos que o CSID breve é um teste apropriado para rastreamento de 

demência em idosos na comunidade, e pode ser adotado na rotina por profissionais 

não especialistas para identificação de casos de demência na Atenção Primária. 
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