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RESUMO 

 

Os problemas de saúde mental representam grande fonte de preocupação que 

podem afetar pessoas de diferentes idades vivendo em diferentes contextos sociais. Um 

destes problemas é a demência, definida como a deterioração do intelecto do indivíduo, 

que merece destaque pelo crescente número de casos e afeta principalmente indivíduos 

em idades mais avançadas. 

É de grande importância que pacientes afetados pela demência tenham seu di-

agnóstico realizado no menor tempo possível, para que sejam acompanhados de forma 

adequada, buscando evitar que a doença progrida e a adoção de medidas que visem à 

melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Neste contexto, torna-se importante a exis-

tência de instrumentos que auxiliem na avaliação destes pacientes de forma precisa e 

prática. 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) ganhou destaque por atender a estes 

requisitos. Este instrumento é constituído de pequenas tarefas que se propõem a analisar 

o nível de capacidade cognitiva do indivíduo. Um paciente com desempenho baixo, 

possivelmente tem sua capacidade cognitiva debilitada, um dos sinais de demência. 

As respostas ao MEEM são rotineiramente avaliadas de forma agregada, em 

termos do escore total obtido na aplicação do instrumento. Entretanto, alguns autores 

afirmam que algumas das tarefas discriminam de forma mais eficiente, em relação a 

outras tarefas, o nível de capacidade cognitiva. Desta forma, é interessante que se consiga 

quantificar de forma precisa as características dos itens que compõem o MEEM. 

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é uma ferramenta estatística que permite tanto 

quantificar características dos itens de forma individual, como comparar estas ca-

racterísticas entre populações distintas. A proposta deste trabalho é apresentar o uso da 

TRI aplicada ao MEEM, utilizando dados de uma amostra representativa de idosos 

atendidos pelo sistema público de saúde do estado de Pernambuco, situado na região 

Nordeste do Brasil. 
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ABSTRACT 

 

Mental diseases represent an important source of concern that could affect people 

from different ages living in different social contexts. One of these diseases is dementia, 

defined as global deterioration of intellect, which deserves attention due to its growing 

number of cases and affects mostly elderly people. 

It is of great importance that affected people have their diagnosis realized as fast 

as possible, allowing properly monitoring, avoiding disease progress and adopting pre-

ventive measures leading to better life quality. In this context, it becomes important the 

existence of instruments that support the evaluation of these patients precisely. 

Mini-Mental State Examination (MMSE) is noteworthy for meeting these re-

quirements. It consists of small tasks that intend to analyze the level of cognitive ability 

of an individual. A patient who has low performance possibly is cognitively impaired, 

one sign of dementia. 

MMSE answers are routinely evaluated in an aggregate form, using individuals’ 

scores. However, some authors affirm that some tasks discriminate the cognitive ability 

more efficiently than others do. Therefore, it is important to quantify precisely the char-

acteristics of MMSE items. 

Item Response Theory (IRT) is a statistical tool that allows quantifying both items 

characteristics individually and compare these characteristics across populations. This 

work proposes the use of IRT applied to MMSE, using data from a representative sample 

of elderly people from public health system at the state of Pernambuco, located on 

Northeast region of Brazil. 
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1 Introdução 

 

 Este capítulo de introdução busca definir e contextualizar a demência como pro-

blema de saúde pública (seções 1.1, 1.2 e 1.3). A seção 1.4 apresenta o Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM) como instrumento de avaliação do nível cognitivo em idosos. A 

seção 1.5 apresenta de forma introdutória os principais modelos da Teoria de Resposta ao 

Item (TRI) para a avaliação do instrumento e dos itens que o compõem, além de uma 

breve revisão dos trabalhos que aplicaram esta metodologia ao MEEM. 

 

1.1 A Demência 

 

A demência é definida como a presença de diversas deficiências cognitivas que se 

manifestam de modo suficientemente grave a ponto de comprometer a qualidade de vida 

dos indivíduos acometidos e de seus familiares (APA, 2000; Fagundes et al., 2011). Seu 

diagnóstico baseia-se na presença de declínio de memória e de outras funções corticais 

superiores, por exemplo, da linguagem (afasia), da capacidade de executar movimentos 

coordenados (apraxia), de reconhecer e identificar objetos, de abstração (agnosia), 

organização e capacidade de sequenciamento e planejamento (Almeida, 1998). 

A doença de Alzheimer é reconhecida como a principal causa da síndrome da 

demência, apontada como uma das condições mais penosas da vida adulta (Ferri et al., 

2005). O primeiro sinal visível da presença desta doença, assim como de outros processos 

mórbidos em idosos, geralmente é a ocorrência de algum distúrbio funcional que 

repercute de forma negativa na atividade diária, sendo este sinal muitas vezes ignorado 

(Lourenço e Veras, 2006). Para a identificação de possíveis casos, são combinados ins-

trumentos psicométricos que buscam medir, de forma quantitativa, o nível de cognição 

do indivíduo e a avaliação clínica propriamente dita feita pelo médico (Almeida, 1998; 

Brucki et al., 2003). 

Neste contexto, é de grande importância que os pacientes afetados tenham seu 

diagnóstico realizado no menor tempo possível, permitindo o acompanhamento de forma 

adequada, a fim de retardar a progressão da doença e de adotar medidas que busquem a 

melhoria da qualidade de vida do indivíduo (Almeida, 1998; Schultz-Larsen et al., 

2007a). Um dos objetivos mais importantes na abordagem clínica dos pacientes afetados 

é a recuperação ou manutenção da qualidade de vida (Lourenço e Veras, 2006), uma vez 
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que as limitações que esta condição impõe afetam a liberdade para circular e a autoestima 

do paciente diagnosticado (Silva et al., 2009). 

Além da perda na qualidade de vida do paciente afetado pela demência, os cui-

dados e tempo requeridos são particularmente intensivos para pacientes em estágios mais 

avançados da doença. Cuidadores familiares, que muitas vezes são os pilares de apoio 

para estes pacientes, sofrem de grande carga emocional, psicológica e econômica (Ferri 

et al., 2005). Além disso, a demência é um dos problemas de saúde que mais crescem em 

importância e em número de casos (Almeida, 1998), fato este que se deve ao aumento das 

populações nas faixas etárias mais elevadas, decorrente do processo de transição 

demográfica vivenciado em todo o mundo. 

Um fato recente e relevante no contexto da demência, decorrente da quinta edição 

do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), publicada em 

2013 é a mudança em alguns aspectos reconhecidos da doença. Com relação à no-

menclatura utilizada, o DSM-5 não usa mais o termo “demência”, por acreditar-se que 

este se tornou estigmatizado e mal aceito entre os pacientes afetados. Em seu lugar, pas-

sou a ser utilizada a nomenclatura de “transtornos neurocognitivos”, diferenciando entre 

transtorno leve e maior. Além disso, reconheceu-se que a memória não era o primeiro 

domínio a ser afetado em todos os tipos de demência e passou a ser requerida uma 

avaliação do desempenho cognitivo do paciente em comparação com outros, em termos 

de escores z, medida que avalia a diferença entre os resultados em relação à média, em 

termos de desvios-padrão. De forma geral, discute-se que as mudanças ocorridas podem 

ser confusas, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes e familiares, 

pelas mudanças de critérios para diagnóstico, adoção de maior subjetividade (Siberski, 

2012). 

 

1.2 Transição demográfica e demência 

 

O conceito de transição demográfica descreve a dinâmica da variação da estrutura 

populacional decorrente da queda das taxas de fecundidade e de mortalidade (Wong e 

Carvalho, 2006). Os processos socioeconômicos como industrialização e crescimento 

econômico geralmente são apontadas como motivadores para a transição. Dyson (2010) 

salienta que este processo leva ao envelhecimento populacional, acarretando a mudança 
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de estruturas etárias mais jovens para mais velhas, e afirma que este processo está con-

solidado a tal ponto que no início do século XXI todos os países do mundo já estavam 

sendo afetados, em algum nível, pela transição. 

No Brasil, a primeira etapa da transição demográfica ocorreu entre as décadas de 

1940 e 1960, quando houve um declínio significativo da mortalidade, com a fecundidade 

se mantendo praticamente constante. A partir da década de 1960, iniciou-se o declínio 

acelerado e sustentado das taxas de natalidade no país, decrescendo 60% em um período 

de 30 anos, entre 1970 e 2000 (Wong e Carvalho, 2006). Segundo IBGE (2015a), a taxa 

de fecundidade total atual no país é estimada em 1,72, consideravelmente abaixo do valor 

2,1, considerado o nível de reposição (Carvalho e Garcia, 2003). Observa-se ainda uma 

tendência de queda, devendo estabilizar-se por volta de 2030 em aproximadamente 1,5. 

O processo de transição demográfica brasileiro se destaca pela velocidade com que vem 

ocorrendo (Wong e Carvalho, 2006). 

A disparidade socioeconômica entre as cinco macrorregiões do Brasil fez com que 

o processo de transição demográfica em algumas regiões iniciasse de forma mais tardia, 

mas ao mesmo tempo de forma mais acelerada. As regiões Norte e Nordeste, mais pobres 

e menos desenvolvidas, experimentaram um declínio da fecundidade nas décadas de 1990 

e 2000 mais acelerado que o declínio observado na região Sudeste (Wong e Carvalho, 

2006). 

Segundo Fagundes et al. (2011), dados derivados do Censo Demográfico indicam 

que, em 1950, a população brasileira continha apenas aproximadamente dois milhões de 

idosos, ou seja, indivíduos com mais de 60 anos de idade, representando de 4% da 

população total. No ano de 2000, o número de idosos subiu para 14,5 milhões de 

indivíduos, representando 8,6% da população. Estima-se que em 2050, a população idosa 

no Brasil representará cerca de 25% da população geral. 

No contexto da acelerada transição demográfica, as doenças decorrentes do pro-

cesso de envelhecimento se tornam um ponto de fundamental importância (Wong e 

Carvalho, 2006), levando a uma forte demanda sobre serviços primários de saúde (Reys 

et al., 2006). No caso da demência, o envelhecimento provavelmente é o fator de maior 

risco e já se encontra entre os transtornos neuropsiquiátricos mais comuns em idosos 

(Lourenço e Veras, 2006; Reys et al., 2006).  
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1.3 Prevalência da Demência 

 

Ferri et al. (2005) conduziram um estudo seguindo o método Delphi, que busca 

derivar estimativas quantitativas com base em avaliações qualitativas de evidências, para 

avaliar a prevalência global de demência. Os autores estimaram que, no ano de 2005, 

existiam 24,3 milhões de indivíduos com demência no mundo, com 4,6 milhões de novos 

casos por ano, ou seja, um caso novo a cada sete segundos. Além disso, estimaram que o 

número de pessoas afetadas seria duplicado em um período de 20 anos, passando de 42,3 

milhões em 2020 para 81,1 milhões em 2040, com prevalência maior nos países 

desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento. As regiões da América Latina 

e da África apresentariam um rápido incremento no número de pessoas afetadas. O 

mesmo ocorreria na Índia, China e demais regiões do sul da Ásia e oeste do Pacífico, 

sendo que estas já possuem atualmente elevados níveis de demência. 

Segundo Nitrini et al. (2009), em muitos países da América Latina, os baixos ní-

veis socioeconômicos, juntamente com o processo de transição demográfica já vivenci-

ado ou em andamento, levaram a um aumento da prevalência de condições médicas 

crônicas, entre as quais está a demência. Esta vem se tornando um problema de saúde 

pública cada vez maior nesses países, embora informações epidemiológicas na região 

permaneçam escassas. Estes autores realizaram um estudo colaborativo, incluindo oito 

trabalhos mais recentes conduzidos em seis países da América Latina, e obtiveram uma 

estimativa de prevalência global de 7,1% para os indivíduos acima de 65 anos nestes 

países. 

Nitrini et al. (2009) encontraram prevalências sutilmente mais elevadas entre as 

mulheres, achado este que foi similar ao reportado em uma análise agrupada de estudos 

realizados na Europa, e também em outros estudos conduzidos na América Latina, Índia 

e China. Os autores pontuaram que tais diferenças podem ser causadas por diferenças nas 

taxas de sobrevivência entre homens e mulheres, fato este que já havia sido apontado por 

Lobo et al. (2000). No que diz respeito à educação, o estudo de Nitrini et al. (2009) 

apontou taxas mais altas de demência entre indivíduos de baixo nível educacional, em 

particular entre os analfabetos, nos quais a taxa era praticamente o dobro da taxa dos 

alfabetizados, fato este que também pode explicar a diferença por sexo. 

No Brasil, não existem grandes estudos populacionais relacionados à demência. 

A maioria dos estudos no país sobre a prevalência e incidência de depressão e demência, 

incluindo seus fatores associados, são iniciativas de grupos de pesquisa que, em sua 
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maioria, estão situados nas regiões Sul e Sudeste (Coutinho e Laks, 2012). Estes autores 

salientam a importância e a necessidade de estudos que possam avaliar o processo natural 

de envelhecimento e as alterações cognitivas que ocorrem neste processo para permitir 

melhor comparabilidade e avaliação dos efeitos da demência. Contudo, tais avaliações 

requerem investigações populacionais complexas. 

Fagundes et al. (2011) realizaram uma revisão sistemática para avaliar a prevalên-

cia de demência no Brasil entre os indivíduos maiores de sessenta anos. Grande parte dos 

trabalhos selecionados foi conduzida no estado de São Paulo, para os quais as 

prevalências variaram entre 5,1% a 19,0%. Os demais estudos apontaram prevalências 

entre 2,0% e 49,6%, dentre os quais apenas dois não haviam sido realizados na região 

Sudeste do país, sendo um em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e outro na 

cidade de Santo Estevão, no estado da Bahia. 

Burlá et al. (2013) conduziram uma revisão de estudos no Brasil, com o objetivo 

de projetar o número de idosos afetados pela demência. Após seleção dos artigos, os 

autores usaram oito estudos, a maioria conduzida no estado de São Paulo. Os resultados 

indicaram que, no ano de 2010, o país possuía aproximadamente 1,07 milhão de idosos 

afetados. Estimaram que, sendo mantidas constantes as taxas de prevalência e incidência, 

este número deve chegar a 1,63 milhão em 2020. Além disso, os autores salientaram que 

a maioria dos estudos incluídos na revisão apresentava taxa de prevalência mais elevada 

do que a média mundial. 

O nível de escolaridade entre pessoas acometidas e não acometidas pela demência 

apresentou diferença significativa em alguns estudos, assim como o nível de renda 

(Lourenço e Veras, 2006). A prevalência da doença aumenta de forma exponencial com 

a idade, apresentando relação inversa com o status socioeconômico e anos de educação 

(Almeida, 1998; Fagundes et al., 2011). 

 

1.4 Mini-Exame do Estado Mental 

 

A avaliação do estado mental tem papel essencial na abordagem feita com paci-

entes psiquiátricos. Portanto, é interessante que se tenha um instrumento reduzido em 

tamanho e tempo de aplicação que auxilie nesta abordagem, já que estes pacientes ge-

ralmente cooperam bem somente por períodos de tempo curtos (Bertolucci et al., 1994; 

Folstein et al., 1975). Neste contexto, foi elaborado o Mini-Exame do Estado Mental 
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(MEEM), ou, em inglês, Mini-Mental State Examination (MMSE), muitas vezes cha-

mado apenas de “Mini-Mental”. Este exame consiste basicamente de um conjunto de 

questões e tarefas propostas ao indivíduo que permitem realizar uma avaliação de seu 

nível de cognição mental. O MEEM foi proposto inicialmente por Folstein et al.(1975) e 

diversos autores propuseram ajustes na tradução para a versão brasileira, entre estes, 

Bertolucci et al. (1994), Almeida (1998) e Lourenço e Veras (2006). 

O diagnóstico diferencial entre demência e depressão frequentemente é difícil, 

além de não ser excludente, o que evidencia a necessidade da utilização de instrumentos 

que auxiliem melhor distinção das duas condições, por meio da avaliação do estado 

cognitivo (Reys et al., 2006). Desta forma, o MEEM ganhou destaque entre os instrumen-

tos de mensuração do nível de habilidade cognitiva, tanto como instrumento clínico para 

detecção de perdas cognitivas quanto como instrumento de pesquisa em estudos 

epidemiológicos, sendo visto como teste mandatório para rastreamento de declínio cog-

nitivo (Laks et al., 2010; Teresi, 2007). Sua validade e confiabilidade são consideradas 

bem estabelecidas (Almeida, 1998; Brucki et al., 2003; Folstein et al., 1975), seu resul-

tado concorda com a opinião clínica de comprometimento cognitivo (Folstein et al., 1975) 

e é um instrumento que pode ser aplicado em um tempo consideravelmente curto e sem 

grandes preparos, inclusive com relação ao condutor do exame (Laks et al., 2010). 

Folstein et al. (1975) dividiram o exame em duas seções. A primeira requer que o 

paciente forneça respostas apenas de forma oral e se propõe a avaliar a orientação, a 

memória e a atenção do indivíduo. A segunda parte testa a habilidade para nomear, seguir 

comandos verbais e escritos, escrever uma sentença de forma espontânea e copiar um 

polígono complexo. Cada uma das tarefas propostas é pontuada, de forma que o exame 

completo possui um escore máximo de 30 pontos, divididos em 21 pontos na primeira 

parte e 9 pontos na segunda parte. Escores baixos no MEEM representam indício de 

declínio cognitivo. A Figura 1.1 apresenta a versão original do MEEM, tal como 

apresentado por Folstein et al. (1975). 
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Figura 1.1: Questões do Mini-exame do Estado Mental, no formato apresentado por Folstein et al. 
(1975). 

Almeida (1998) argumenta que o MEEM é composto de questões agrupadas em 

sete categorias, desenhadas para avaliar funções cognitivas específicas, sendo elas ori-

entação para tempo (5 pontos), orientação para local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 

pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 

pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). Por outro lado, Laks et al. (2010) sali-

entam que diversos estudos identificaram e confirmaram a existência de cinco domínios 

dentro do MEEM. Estes cinco domínios foram nomeados orientação, registro, atenção e 

cálculo, recordação e linguagem. 

Folstein et al. (1975) verificaram que o MEEM apresentava resultados estáveis 

mesmo quando aplicado por diferentes avaliadores ou quando reaplicado em intervalos 

de tempo curtos como 24 horas ou longos como 28 dias. Outra vantagem verificada por 

estes autores com o uso do MEEM é de que ele apresenta utilidade no ensino aos resi-

dentes de psiquiatria na prática da avaliação dos aspectos cognitivos do estado mental. 

É fundamental que os profissionais da saúde estejam preparados e capacitados 

para identificar os pacientes com declínio cognitivo e monitorar adequadamente estes 

indivíduos (Almeida, 1998). Na condução do exame, o responsável pela avaliação deve 

assegurar que o paciente esteja o mais confortável possível, e estabelecer um ambiente 
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harmônico, elogiando sucessos e evitando pressões nos itens em que haja maior 

dificuldade (Folstein et al., 1975). Isto favorece a cooperação do paciente, facilitando o 

sucesso da medição correta de seu nível de habilidade cognitiva. De um modo geral, a 

aplicação do MEEM é bem aceita entre pacientes (Almeida, 1998). 

Na tradução e adaptação da escala original para a versão brasileira, foram suge-

ridas algumas adequações à realidade do país (Almeida, 1998; Bertolucci et al., 1994; 

Brucki et al., 2003). Entre estas alterações, podem ser destacadas as substituições dos 

itens “estação do ano” por “semestre do ano” e “condado” (county) para “bairro”. O 

conceito de estação do ano não é natural no Brasil, onde as temperaturas, na maior parte 

do país, são elevadas na maior parte do ano. De outro lado, a divisão geográfica por bairro 

é a naturalmente utilizada. As alterações sugeridas foram avaliadas como factíveis e de 

boa aplicabilidade clínica. A Figura 1.2 apresenta uma das primeiras versões brasileiras 

do MEEM, validada por Bertolucci et al. (1994). 

 
Figura 1.2: Questões do Mini-Exame do Estado Mental, no formato traduzido e apresentado por 
Bertolucci et al. (1994). 

Laks et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de examinar o impacto da 

educação nas subescalas e itens no MEEM, e concluíram que os itens mais influenciados 

pelo efeito da educação foram atenção/cálculo, leitura, escrita e desenho. Por outro lado, 

a educação não exerceu efeito importante nas tarefas de nomeação, comando em três 
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etapas, registro de memória e memória tardia. Os autores argumentam que algumas 

capacidades não verbais e visuais são aprendidas e aplicadas como resposta às necessi-

dades do meio, não apenas como habilidades inatas ao indivíduo. Além disso, são prati-

cadas continuamente na vida, sem necessidade de uma educação mais formal. Deste 

modo, concluíram que o contexto cultural desempenha um papel importante no desen-

volvimento destas habilidades. Anteriormente, Jones e Gallo (2002) realizaram análises 

visando identificar diferenças no funcionamento dos itens para educação e sexo e con-

cluíram que pessoas com baixa instrução tendiam a errar mais os itens sete seriado, repetir 

frase, escrever sentença e copiar desenho. Mulheres erraram mais o item do sete seriado 

enquanto homens os de linguagem. 

O ponto de corte tradicional usado no MEEM para auxiliar no diagnóstico de dé-

ficit cognitivo é 23 (Schultz-Larsen et al., 2007a). Diferentes estudos propuseram dife-

rentes pontos de corte para diferentes níveis de escolaridade. Na realidade brasileira, 

Bertolucci et al. (1994), a partir de um estudo em uma amostra de uma população geral, 

propuseram os pontos de corte 13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade, 

e 26 para alta escolaridade. Almeida (1998) avaliou que o ponto de corte 19 para idosos 

sem escolaridade e 23 para idosos com escolaridade apresentavam bons índices de sen-

sibilidade e especificidade. Em outros estudos (Brucki et al., 2003; Laks et al., 2010), os 

autores discutem situações em que a educação diferenciada influencia na execução do 

MEEM, sem estabelecer pontos de corte propriamente ditos. Brucki et al. (2003) sugerem 

que indivíduos que apresentem escores abaixo da mediana sejam submetidos à melhor 

avaliação, uma vez que o MEEM é um instrumento de rastreamento. Teresi (2007) 

salientou que é prática comum o uso dos escores ajustados pelas diferentes características 

sociodemográficas dos indivíduos. Contudo, escores ajustados não se saíram bem em 

termos de valores preditivos, podendo fornecer resultados até piores que os escores não 

ajustados. 

Apesar da funcionalidade e utilidade do MEEM, é importante salientar que este 

não deve ser usado de forma isolada (Folstein et al., 1975). Uma abordagem clínica 

completa é sempre a forma mais adequada de se realizar a avaliação de um paciente e de 

seu déficit cognitivo. O MEEM deve ser usado como um instrumento auxiliar na abor-

dagem aos pacientes psiquiátricos, somado a outros exames clínicos ou laboratoriais e a 

avaliação do médico. 
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1.5 Teoria de Resposta ao Item e o MEEM 

 

1.5.1 Modelos de Teoria de Resposta ao Item 

 

O interesse em realizar medidas de traços psicológicos vem de longa data, com 

muitos estudos propondo diversos métodos buscando este objetivo (Araujo et al., 2009). 

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é um destes métodos, que descreve o comportamento 

do traço latente, definido como uma característica contínua que não pode ser diretamente 

observada, definida em uma escala arbitrária. A escala do traço latente pode ser escolhida 

pelo pesquisador de forma a atender a necessidades específicas, mas geralmente considera 

média zero e desvio-padrão um, normalmente chamada de escala (0,1). A manifestação 

destes ocorre a partir de variáveis secundárias que sejam relacionadas, como as respostas 

dadas aos itens do teste e os escores resultantes (Andrade et al., 2000). 

Inicialmente, a TRI foi mais utilizada no contexto de avaliações educacionais. 

Posteriormente, passou a ser utilizada também na medição de traços psicológicos (An-

drade et al., 2000; Araujo et al., 2009). Edelen et al. (2006) acrescentaram que a TRI pode 

ser usada para qualquer medida multi-item que avalie um construto unidimensional ou 

essencialmente unidimensional. 

A partir dos modelos propostos na TRI, podemos estimar o traço latente para cada 

indivíduo, bem como obter parâmetros que descrevam características de interesse de cada 

um dos itens de um instrumento. Em geral, estes parâmetros são a discriminação e a 

dificuldade. O parâmetro de discriminação de um item quantifica a capacidade de este 

diferenciar entre indivíduos que possuem valores distintos para o traço latente. O parâ-

metro de dificuldade quantifica quanto um indivíduo deve possuir de traço latente para 

que sua probabilidade de responder corretamente o item proposto seja elevada, ou seja, 

quanto maior este parâmetro mais difícil é o item (Andrade et al., 2000; Edelen et al., 

2006). 

A relação que caracteriza a probabilidade da resposta dada ao item e o traço latente 

pode ser descrita através de uma função ou visualizada graficamente através da chamada 

Curva Característica do Item (CCI). O painel (a) da Figura 1.3 apresenta um exemplo 

hipotético com cinco curvas características de itens de um instrumento hipotético com 

itens dicotômicos (erro/acerto). Neste caso, quanto maior a inclinação da curva, maior a 

capacidade de o item discriminar um acerto de um erro, de forma que itens com maior 

inclinação são aqueles que possuem maior parâmetro de discriminação. Os itens 
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hipotéticos do painel (a) estão numerados sequencialmente de forma que o item 1 possui 

maior discriminação e o item 5 a menor. O valor da dificuldade do item reflete o traço 

latente necessário para que se tenha probabilidade 0,5 de acerto (Andrade et al., 2000; 

Araujo et al., 2009; DeMars, 2010). Estes valores estão tracejados no painel (a). Para dois 

itens com a mesma discriminação, o com maior nível de dificuldade terá sempre 

probabilidade de acerto menor para valores fixados do traço latente. Isto porque itens com 

a mesma discriminação têm curvas com a mesma inclinação, sendo, portanto, paralelas. 

A informação do item é uma quantidade derivada da CCI que exprime o quanto 

cada item agrega de precisão na estimação do traço latente. Esta informação é definida 

para diferentes valores do traço e também pode ser construída de forma agregada para o 

teste. Esta informação do teste é inversamente proporcional ao erro-padrão do traço 

latente (Andrade et al., 2000; Araujo et al., 2009; DeMars, 2010). O painel (b) da Figura 

1.3 apresenta as curvas de informação dos cinco itens hipotéticos e a curva de informação 

do teste compostos por eles. Podemos observar que a informação dos diferentes itens 

“varre” o espectro do traço latente, assim como a informação do teste, que se concentra 

mais na região abaixo da média do traço latente. 

 
Figura 1.3: Curvas características (a) e de informação (b) de cinco itens de um instrumento hipoté-
tico, identificados pelos números 1 a 5. 

Existem modelos que podem ser usados para diferentes tipos de itens. Para os itens 

dicotômicos, ou seja, que possuem dois tipos de resposta, por exemplo, certo/errado, se 

destacam os Modelos Logísticos de 1, 2 e 3 Parâmetros. Para itens politômicos, com mais 

de duas categorias de resposta, como uma escala Likert ou a quantidade de acertos, 

possuem destaque o Modelo de Resposta Nominal, o Modelo de Resposta Gradual de 

-4 -2 0 2 4

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

(a)

Traço latente

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 r
es

po
st

a 
co

rr
et

a

1 2 3 4 5

-4 -2 0 2 4

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

(b)

Traço latente

In
fo

rm
aç

ão

1

2

3

4

5

Teste



12 
 

Samejima e Modelo de Crédito Parcial Generalizado (Andrade et al., 2000; Araujo et al., 

2009). 

O Modelo Logístico de 2 Parâmetros (ML2) é frequentemente usado para des-

crever o traço latente em situações onde a manifestação é dicotômica (por exemplo, 

certa/errada). Este modelo pode ser expresso matematicamente pela expressão (1) a seguir 

(Andrade et al., 2000; Araujo et al., 2009): 

 

 ����� = 1|	�
 =
�

��������������
�
. (1) 

 

No modelo (1), o índice i representa o item e o índice j representa o indivíduo. 

Com relação às demais variáveis e parâmetros: 

 

• A variável Uij assume o valor 1 quando a resposta do indivíduo i ao item j é “correta”, 

onde “correta” representa uma das duas categorias de resposta; 

• O traço latente que está sendo medido é denotado θj, para o indivíduo j. Na escala 

(0,1), geralmente apresenta valores entre -3 e +3; 

• O parâmetro ai representa a discriminação do item i, que mede o quanto o item 

consegue diferenciar entre indivíduos de traços latentes altos e baixos, e é 

proporcional à inclinação da curva característica. São esperados valores positivos para 

a discriminação e esta é considerada adequada quando possui valor superior a 1. 

• O parâmetro bi representa a dificuldade do item i, e possui valores mais elevados 

quanto maior for o traço latente necessário para que a probabilidade de responder o 

item de forma “correta” seja mais alta. Na escala (0,1), são esperados valores no 

intervalo -3 a +3. 

 

Outros dois modelos podem ser obtidos a partir deste. O modelo de 1 parâmetro é 

obtido quando se considera que todos os parâmetros de discriminação, ou seja, os ai, são 

iguais (Araujo et al., 2009). O modelo de 3 parâmetros assume a possibilidade de acerto 

casual, ou seja, a situação onde o indivíduo responda de forma “correta” mesmo 

possuindo traço latente muito baixo, incorporando este terceiro parâmetro. 

Para itens politômicos, a maioria dos modelos propostos na literatura são exten-

sões do Modelo Logístico (Andrade et al., 2000; Edelen et al., 2006). Cada um possui 

suas particularidades, buscando representar a probabilidade de resposta nas diferentes 
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categorias através de diferentes expressões. Dentre estes modelos, um frequentemente 

usado é o modelo de Samejima para dados ordenados (Andrade et al., 2000), expresso 

matematicamente pela combinação das expressões (2) e (3) a seguir: 

 

 ����� ≥ �|	�
 = ���
���� = �

��������������,�
�
 (2) 

 ����� = ��	�
 = ���
���� − ���

��� + 1� (3) 

 

A expressão em (2) representa a probabilidade de um indivíduo j escolher uma 

particular categoria k ou outra mais alta do item i, e a expressão em (3) representa a 

probabilidade de escolher especificamente a categoria k. A interpretação dos parâmetros 

é análoga à descrita anteriormente, com a diferença de que o parâmetro bi,k é o parâmetro 

de dificuldade da k-ésima categoria do item i e representa o nível de traço latente onde as 

probabilidades de escolher as categorias k ou k+1 são iguais (Andrade et al., 2000). 

O modelo dicotômico (1) possui a propriedade de que a probabilidade de “acertar” 

o item aumenta conforme o traço latente aumenta, de forma que a curva característica 

será crescente, tendendo ao valor um quando o traço latente aumenta e ao valor zero, ou 

o acerto casual quando houver, quando o traço latente diminui. No caso dos modelos 

politômicos, cada categoria possui sua própria curva, onde as categorias intermediárias 

possuem cada uma com um ponto de máximo que representa o nível de traço latente onde 

a probabilidade de responder àquela categoria é maior. As categorias inicial e final 

possuem probabilidades que tendem aos valores zero e um quando os traços latentes 

diminuem e aumentam, respectivamente (Andrade et al., 2000; Araujo et al., 2009). 

Segundo Andrade et al. (2000), as suposições dos modelos de resposta ao item 

mais comumente utilizados são a unidimensionalidade, que afirma que o conjunto dos 

itens deve medir um único traço latente, e a independência local, que assume que as 

respostas aos diferentes itens da prova são independentes, condicionalmente ao traço 

latente. Na prática, a suposição de unidimensionalidade implica automaticamente na 

independência local (Hambleton et al., 1991). Existem modelos que lidam com a multi-

dimensionalidade, ou seja, a situação onde mais de um traço latente é responsável pela 

resposta aos itens dados, porém fogem ao escopo deste trabalho. 

Uma característica útil dos modelos de resposta ao item é a chamada propriedade 

da invariância, que representa uma das principais vantagens do uso da TRI. Esta pro-
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priedade afirma que os parâmetros dos itens se mantêm os mesmos para diferentes po-

pulações de examinados, o que permite comparações entre os traços latentes de indiví-

duos de populações distintas (Andrade et al., 2000; Araujo et al., 2009; DeMars, 2010; 

Hambleton et al., 1991). É importante salientar que esta propriedade só é válida se forem 

satisfeitas algumas condições, por exemplo, se a amostra de calibração for representativa 

dos grupos para os quais a generalização é feita (Teresi, 2007). 

Deste modo, a TRI pode ser usada com uma série de objetivos, sejam simples-

mente pontuar testes ou pesquisas, desenvolver ou aprimorar escalas ou estudar diferen-

ças entre populações no que diz respeito à forma que os itens são respondidos ou para 

avaliar fatores que influenciam os traços latentes (DeMars, 2010). Na avaliação de dife-

renças entre populações, destaca-se a avaliação do funcionamento diferencial do item 

(DIF – differential item functioning), definido como a diferença entre as performances 

médias de dois grupos para um dado item. A TRI constitui abordagem ideal para avaliar 

esta questão, uma vez que a análise é feita ao nível do item  

  

1.5.2 Aplicação no MEEM 

 

A aplicação dos métodos de TRI na avaliação do MEEM fornece uma visão mais 

ampla da escala. Entre as vantagens de usar estes métodos, é possível destacar a 

possibilidade de melhoria da escala através do estudo dos seus itens, identificando quais 

fornecem melhor capacidade discriminatória e identificando padrões de resposta que 

podem fornecer informação sobre a evolução do paciente ou a severidade da doença 

(McGrory et al., 2014). 

A quantidade de estudos que aplicaram os métodos de TRI na avaliação do ME-

EM, até o momento, é relativamente limitada. Em uma revisão sistemática sobre o uso 

das técnicas de TRI no contexto de testes de avaliação cognitiva, incluindo o MEEM, 

McGrory et al. (2014) identificaram quatro estudos considerados relevantes e que aten-

deram aos critérios de inclusão, que utilizaram diferentes métodos na análise dos resul-

tados. Estes autores destacaram que o estabelecimento de uma hierarquia de dificuldade 

e discriminação entre os itens pode ajudar médicos e pesquisadores na identificação de 

desvios na sequência de declínio cognitivo, em comparação com a trajetória usual. 

Combinando as informações dos diferentes estudos, os autores avaliaram que os itens 

com maior dificuldade foram os que avaliam a memória, orientação temporal e cálculo. 
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Os com maior discriminação foram os itens de nomear objetos, orientação temporal e 

executar uma ordem. 

Lou et al. (2007) avaliaram dados de 801 idosos taiwaneses internados que pas-

saram por avaliação do nível cognitivo, visando identificar os itens mais eficientes do 

MEEM, utilizando uma versão adaptada. Estabeleceram alguns critérios para identificar 

itens problemáticos a partir de valores dos parâmetros de discriminação e dificuldade. 

Utilizando estes critérios, identificaram 14 itens problemáticos e permaneceram com 16 

itens, entre os quais orientação temporal (ano, mês, dia), orientação espacial (andar, sala, 

cama), comandos escritos, copiar desenho, recordar dos objetos e sete seriado. Todos 

estes itens possuíam dificuldade negativa e os com maior discriminação foram os de 

orientação e o sete seriado. 

A dimensionalidade da escala é um ponto no qual não houve consenso. Alguns 

trabalhos avaliam a escala como unidimensional (Edelen et al., 2006; Jones e Gallo, 

2000), entretanto Schultz-Larsen et al. (2007b) avaliaram a escala usando um modelo 

dicotômico e encontraram indício de que a escala possuía mais de um traço latente do-

minante. McGrory et al. (2014) mencionam que alguns dos trabalhos utilizados não for-

neceram avaliação formal da dimensionalidade. Possibilidades apontadas para explicar 

tal diferença são as diferenças metodológicas nestes trabalhos, ou mesmo a ocorrência de 

DIF não reconhecido (Edelen et al., 2006; Schultz-Larsen et al., 2007b). Teresi (2007) 

salientou que muitos estudos apontaram que o MEEM possui itens com DIF, contudo sem 

explorar formalmente o impacto deste fato, que pode levar a sérias consequências, como 

erro de classificação em larga escala para indivíduos de determinados grupos. 

Apesar de existirem modelos de TRI que lidam com a situação de mais de um 

traço latente, ou seja, modelos multidimensionais, é importante relembrar que se espera 

que a escala do MEEM apresente um traço latente dominante, o nível cognitivo, já que 

essa foi elaborada e validada como um instrumento para medir tal quantidade (Baños e 

Franklin, 2002). 
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2 Justificativa 

 

O MEEM se tornou um importante instrumento na avaliação do nível cognitivo, 

sendo amplamente utilizado, tanto em pesquisas quanto na prática clínica, funcionando 

como auxílio no diagnóstico de casos de demência. 

Os modelos de TRI possuem como proposta a quantificação do traço latente, no 

caso do MEEM entendido como o nível cognitivo, através de uma relação com parâme-

tros dos itens que compõem o MEEM, e que permitem quantificar características espe-

cíficas de cada item, possibilitando comparações entre diferentes grupos de indivíduos 

quando necessário. Entretanto, o uso dos modelos de resposta ao item aplicado ao MEEM 

ainda é limitado. 

Portanto este trabalho se propõe a utilizar de uma técnica estatística ainda pouco 

explorada na avaliação dos itens que compõem o MEEM. Até onde se tem conhecimento, 

se trata do primeiro trabalho que propõe a aplicação da Teoria de Resposta ao Item no 

estudo do Mini-Exame do Estado Mental em uma população brasileira. 
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3 Objetivo 

 

Descrição dos itens do MEEM utilizando modelos de resposta ao item aplicados 

em uma amostra representativa de idosos atendidos pelo sistema público de saúde do 

estado do Pernambuco, Brasil. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

i) Comparar os resultados dos modelos de TRI, dicotômico e politômico, aplicados aos 

dados da pesquisa;  

ii)  Avaliar o pressuposto de unidimensionalidade da escala do MEEM para o traço la-

tente do nível cognitivo; 

iii)  Identificar os itens do MEEM com maior poder discriminatório da perda cognitiva; 

iv) Identificar os itens de maior dificuldade de acerto do MEEM; 

v) Levantar hipóteses de explicações/motivos para os possíveis achados. 
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Resumo 

 

Os problemas de saúde mental representam grande fonte de preocupação que 

podem afetar pessoas de diferentes idades vivendo em diferentes contextos sociais. Um 

destes problemas, que merece destaque pelo crescente número de casos, é a demência, 

que afeta principalmente indivíduos em idades mais avançadas e é definido como a de-

terioração do intelecto do indivíduo. 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), elaborado com a proposta de medir o 

nível cognitivo a partir de pequenas tarefas, ganhou destaque por cumprir seu objetivo de 

forma precisa e prática. As respostas ao MEEM são rotineiramente avaliadas de forma 

agregada, em termos do escore total obtido na aplicação do instrumento. Entretanto, 

alguns autores afirmam que algumas das tarefas discriminam de forma mais eficiente, em 

relação a outras tarefas, o nível de capacidade cognitiva. Desta forma, é interessante que 

se consiga quantificar de forma precisa as características dos itens que compõem o 

MEEM. A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é uma ferramenta estatística que permite 

tanto quantificar características dos itens de forma individual, como comparar estas ca-

racterísticas entre populações distintas. 

A aplicação da TRI a uma amostra representativa de idosos usuários do sistema 

público de saúde do estado de Pernambuco, situado na região Nordeste do Brasil, coletada 

no ano de 2010, permitiu identificar os itens do grupo da orientação com mais capacidade 

de discriminar indivíduos de níveis cognitivos distintos e o item do sete seriado como o 

que fornece maior informação para a escala. Por outro lado, os itens de memória de 

evocação e linguagem ficaram entre os menos informativos da escala. 
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Abstract 

 

Mental diseases represent an important source of concern that could affect people 

from different ages living in different social contexts. One of these diseases, that deserves 

attention due to its growing number of cases, is dementia, defined as global deterioration 

of intellect, which affects mostly elderly people. 

Mini-Mental State Examination (MMSE), prepared intending to measure cogni-

tive ability using small tasks, is noteworthy for meeting these requirements in a precise 

and practical way. MMSE responses are routinely evaluated in an aggregate form, using 

individuals’ scores. However, some authors affirm that some tasks discriminate the 

cognitive ability more efficiently than others do. Therefore, it is interesting to quantify 

precisely the characteristics of MMSE items. Item Response Theory (IRT) is a statistical 

tool that allows quantifying both items characteristics individually and compare these 

characteristics across populations. 

Application of IRT techniques to a representative sample of elderly people from 

public health system at state of Pernambuco, located on Northeast region of Brazil, al-

lowed the identification of items of orientation as the most able to discriminate individ-

uals with different cognitive levels and the serial seven item as the one which provides 

more information to scale. On the other hand, items of recall memory and language were 

the less informative. 
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Título:  Considerações sobre os itens do mini-exame do estado mental para população 

de idosos assistida pelo Programa Saúde da Família 

 

 

1. Introdução 

 

A demência é definida como a presença de diversas deficiências cognitivas, de 

modo suficientemente grave a ponto de comprometer a qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos e de seus familiares (APA, 2000; Fagundes et al., 2011). Seu diagnóstico é 

baseado na presença de declínio de memória e de outras funções corticais superiores, por 

exemplo, linguagem (afasia), capacidade de executar movimentos coordenados (apraxia), 

de reconhecer e identificar objetos, de abstração (agnosia), organização e capacidade de 

sequenciamento e planejamento (Almeida, 1998).  

Estima-se que no ano de 2005 existiam 24,3 milhões de indivíduos com demência 

no mundo, com 4,6 milhões de novos casos por ano, ou seja, um caso novo a cada sete 

segundos e que o número de pessoas afetadas duplicará em um período de 20 anos, 

passando de 42,3 milhões em 2020 para 81,1 milhões em 2040 (Ferri et al., 2005). Para a 

população brasileira de 60 anos ou mais, estudos apontam para prevalências variadas 

entre 5,1% e 19,0% na região Sudeste, e prevalências entre 2,0% e 49,6% para outras 

regiões, embora o número de estudos seja escasso (Fagundes et al., 2011). Estima-se que, 

em 2010, 1,07 milhão de idosos brasileiros eram afetados pela demência, com uma 

projeção de 1,63 milhão de casos em 2020. Como a prevalência da perda da capacidade 

cognitiva aumenta de forma exponencial com a idade, o aumento das projeções de pre-

valências para os próximos anos está diretamente relacionado ao processo acelerado de 

transição demográfica que leva a um rápido envelhecimento populacional (Carvalho e 

Garcia, 2003; Wong e Carvalho, 2006). 

A necessidade de um instrumento reduzido em tamanho e tempo para ser usado 

na medição do nível cognitivo levou à elaboração do Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) (Folstein et al., 1975), que consiste basicamente de um conjunto de questões e 

tarefas propostas ao indivíduo. Este instrumento ganhou destaque na mensuração do nível 

de habilidade cognitiva, sendo amplamente utilizado na pesquisa e na avaliação clínica, 

e é visto como teste mandatório para rastreamento de declínio cognitivo (Laks et al., 2010; 

Teresi, 2007). As tarefas do MEEM são agrupadas em cinco domínios, que são 

orientação, registro, atenção e cálculo, recordação e linguagem. Cada uma das tarefas 
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propostas é pontuada, de forma que o exame completo possui um escore máximo de 30 

pontos. Escores baixos no MEEM representam indício de declínio cognitivo (Laks et al., 

2010; Folstein et al., 1975). 

Na tradução e adaptação da escala original para a versão brasileira, foram 

sugeridas algumas adequações à realidade do país (Almeida, 1998; Bertolucci et al., 1994; 

Brucki et al., 2003). Bertolucci et al. (1994) propuseram pontos de corte 13 para 

analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade, e 26 para alta escolaridade. Almeida 

(1998) avaliou que os pontos de corte 19 para idosos sem escolaridade e 23 para idosos 

com escolaridade apresentavam bons índices de sensibilidade e especificidade. Em outros 

estudos (Brucki et al., 2003; Laks et al., 2010), os autores discutem situações em que a 

educação diferenciada influencia na execução do MEEM, sem estabelecer pontos de corte 

propriamente ditos. 

Neste contexto, é de grande relevância que os instrumentos que auxiliem na 

identificação de casos suspeitos possuam boas características psicométricas. A Teoria de 

Resposta ao Item (TRI) é uma ferramenta de destaque na avaliação de características dos 

itens de uma escala, e, até o momento, não possui uso disseminado no MEEM, conforme 

apontado em revisão sistemática conduzida por McGrory et al. (2014). O presente 

trabalho tem como objetivo descrever o comportamento dos itens do MEEM utilizando 

modelos de resposta ao item em uma amostra representativa de idosos atendidos pelo 

sistema público de saúde do estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil. Até onde 

se tem conhecimento, é o primeiro trabalho que propõe a aplicação da Teoria de Resposta 

ao Item no estudo do Mini-Exame do Estado Mental em uma população brasileira. A 

quantidade de estudos que aplicaram os métodos de TRI na avaliação do MEEM, até o 

momento, é relativamente limitada. 

 

2. Métodos 

 

2.1. Fonte de dados 

 

Este estudo utilizou dados secundários de um estudo mais amplo, denominado 

Projeto Pernambuco, que objetivou identificar a prevalência de demência no estado de 

Pernambuco, na região Nordeste do Brasil, através de um delineamento de coorte de base 

populacional. A amostra de idosos foi selecionada de modo a ser representativa dos 
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usuários do sistema público de saúde do estado de Pernambuco, utilizando um procedi-

mento de seleção em múltiplos estágios. A coleta das informações desejadas, dentre as 

quais a aplicação do MEEM, foi realizada de forma domiciliar pelos Agentes Comunitá-

rios de Saúde (ACS). O Projeto Pernambuco contempla o seguimento dos idosos seleci-

onados em intervalos de 4 anos, porém o presente trabalho utilizou-se os dados dos 3007 

idosos, de 60 anos ou mais, que participaram da primeira entrevista, realizada em 

setembro de 2010. 

 

2.2. Análise estatística 

 

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória da amostra, com tabulações do 

local de residência (capital/interior), grupos de idade (quinquenais) e nível educacional, 

estratificando por sexo. Em seguida, verificou-se o perfil de respostas a cada uma das 

tarefas do MEEM, estratificando por sexo, local de residência e presença ou não de 

escolaridade formal. 

A próxima etapa consistiu na modelagem via Teoria da Resposta ao Item (TRI), 

que descreve o comportamento do traço latente, definido como uma característica 

contínua que não pode ser diretamente observada. Neste caso, o traço latente de interesse 

é o nível cognitivo do indivíduo. Define-se uma escala arbitrária para o traço latente, que 

geralmente possui média zero e desvio-padrão um, chamada escala (0,1). A manifestação 

do traço latente se dá a partir de variáveis secundárias, como as respostas dadas aos itens 

do teste e os escores resultantes (Andrade et al., 2000; DeMars, 2010). Usando os modelos 

de TRI, é possível estimar o traço latente para cada indivíduo, bem como obter parâmetros 

que descrevam características relativas a cada um dos itens, geralmente a discriminação, 

que quantifica a capacidade do item diferenciar entre indivíduos de maior e menor traço 

latente, e a dificuldade, que possui valores maiores quando é maior o traço latente 

necessário para que a probabilidade de responder corretamente o item seja elevada 

(Andrade et al., 2000; Edelen et al., 2006). Uma das principais vantagens do uso dos 

modelos de resposta ao item é a chamada propriedade da invariância, que afirma que os 

parâmetros dos itens se mantêm os mesmos para diferentes populações de avaliados, 

permitindo comparações entre os traços latentes de indivíduos de populações distintas 

(Araujo et al., 2009; DeMars, 2010; Hambleton et al., 1991). 

A relação que caracteriza a probabilidade da resposta dada ao item e o traço latente 

pode ser descrita através de uma função ou visualizada graficamente através da chamada 
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Curva Característica do Item (CCI). A inclinação da CCI é proporcional à discriminação 

do item, e itens com dificuldade elevada possuem curva deslocada à direita. Uma 

quantidade derivada da CCI é a informação do item, que exprime o quanto cada item 

agrega de precisão na estimação do traço latente. Esta informação também pode ser 

visualizada através da Curva de Informação do Item (CII), além de ser agregada para os 

diferentes itens de forma a construir a informação do teste, que é inversamente 

proporcional ao erro-padrão do traço latente (Andrade et al., 2000; Araujo et al., 2009; 

DeMars, 2010). A Figura 1 apresenta as curvas características e de informação de um 

exemplo hipotético de um instrumento com cinco itens. No painel (a), as curvas com 

maior inclinação são as que discriminam melhor entre indivíduos distintos e apresentam 

maiores picos da curva de informação. Os itens foram numerados de forma que as 

discriminações estão em ordem decrescente. As linhas tracejadas indicam a dificuldade 

do item, que é o nível de traço latente necessário para probabilidade 0,5 de acerto A curva 

de informação em linha mais grossa representa a informação do teste. 

 
Figura 1: Curvas características (a) e de informação (b) de cinco itens de um instrumento hipotético, 
identificados pelos números 1 a 5. 

Existem modelos que podem ser usados para diferentes tipos de itens. Neste tra-

balho foram consideradas duas estruturas para as respostas aos itens do MEEM, sendo 

estas i) dicotomização dos itens que envolvem mais de um tipo de tarefa, pontuando 

acerto quando todas foram realizadas com sucesso e ii) itens com mais de um tipo de 

tarefa tratados como politômicos, por exemplo, sete seriado. Para a estrutura com itens 

dicotômicos, utilizou-se o Modelo Logístico de 2 Parâmetros (ML2), frequentemente 

empregado em situações de manifestação dicotômica: 
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No modelo (1), o índice i representa o item e o índice j representa o indivíduo. A 

variável ��� representa a resposta dada ao item e assume valor 1 quando esta é correta e 

0 quando é errada; 	� denota o nível cognitivo (traço latente); !� e "� representam os 

parâmetros de discriminação e dificuldade, respectivamente. Estes três parâmetros 

podem, na teoria, assumir qualquer valor real. Na prática, uma discriminação negativa é 

improvável, pois representa situação onde um traço latente mais elevado leva a 

probabilidade menor de resposta correta. Considera-se adequada uma discriminação 

superior a 1. O traço latente, na escala (0,1), assim como a dificuldade, geralmente 

permanecem no intervalo -3 a +3 (Andrade et al., 2000). 

Para a estrutura que usa itens politômicos, o modelo utilizado foi o de Samejima 

para dados ordenados, expresso matematicamente pela combinação das expressões (2) e 

(3) a seguir: 

 

 ����� ≥ �|	�
 = ���
���� = �

��������������,�
�
 (2) 

 ����� = ��	�
 = ���
���� − ���

��� + 1� (3) 

 

O modelo de Samejima é uma extensão do ML2 no sentido que usa a mesma es-

trutura para modelar a probabilidade de que a resposta seja a categoria k ou outra mais 

elevada, representada na expressão (2). A probabilidade de resposta a uma particular 

categoria é obtida como uma simples diferença, representada na expressão (3). A 

interpretação dos parâmetros é análoga à descrita anteriormente, com a diferença de que 

o parâmetro bi,k é o parâmetro de dificuldade da k-ésima categoria do item i e representa 

o nível de traço latente onde as probabilidades de escolher as categorias k ou k+1 são 

iguais (Andrade et al., 2000). 

Segundo Hambleton et al. (1991), as suposições dos modelos propostos são a 

unidimensionalidade, que afirma que o conjunto dos itens deve medir um único traço 

latente, e a independência local, que assume que as respostas aos diferentes itens da prova 

são independentes, condicionalmente à habilidade. Na prática, a suposição de 

unidimensionalidade implica automaticamente na independência local (Hambleton et al., 

1991). A suposição de unidimensionalidade foi verificada através de dois métodos que 
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utilizam análise fatorial da matriz de correlações da escala O primeiro consiste em uma 

avaliação do maior autovalor desta matriz em comparação com os demais, que pode ser 

visualizado através do gráfico de Scree, no qual os autovalores são apresentados em 

ordem decrescente (DeMars, 2010). O segundo utiliza uma simulação Monte Carlo para 

avaliar o comportamento do segundo maior autovalor (Rizopoulos, 2006). 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software livre R (R Core Team, 

2015) com o pacote ltm (Rizopoulos, 2006). 

Este projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Escola Nacional de Saúde Pública, com número do CAAE 34704314.6.0000.5240. 

 

3. Resultados 

 

Do total de indivíduos, 21,2% residiam na capital Recife, e 71,0% eram mulheres. 

A média de idade foi de 71,1 anos e o desvio-padrão 7,9 anos. A maioria das pessoas não 

possuía educação formal (51,9%), enquanto apenas 0,8% possuía Ensino Superior. A 

Tabela 1 apresenta os resultados gerais estratificados por sexo. 

Tabela 1: Características dos indivíduos da amostra. 

  Homens Mulheres 
Características n % n % 
Total 873 100,0 2134 100 
Local de residência     
     Capital 156 17,9 480 22,5 
     Interior 717 82,1 1654 77,5 
Categoria de idade     
     60-64 212 24,3 519 24,3 
     65-69 225 25,8 508 23,8 
     70-74 152 17,4 457 21,4 
     75-79 123 14,1 309 14,5 
     80-84 94 10,8 207 9,7 
     85+ 67 7,7 134 6,3 
Nível educacional     
     Sem instrução 444 50,9 1101 51,6 
     Primeira à quarta séries do Ensino Fundamental*  286 32,8 737 34,5 
     Quinta à oitava séries do Ensino Fundamental* 99 11,3 215 10,1 
     Ensino Médio 36 4,1 64 3,0 
     Ensino Superior 8 0,9 17 0,8 

Nota: * Considerando Ensino Fundamental com 8 anos de duração. 

 

A Figura 2 mostra o gráfico de Scree para as estruturas poli e dicotômica, para 

verificação da suposição de unidimensionalidade do MEEM. Nota-se a dominância do 
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primeiro fator em ambas as estruturas (inflexão da curva). O método que utiliza simulação 

Monte Carlo foi aplicado à estrutura dicotômica, na qual o segundo maior autovalor 

permaneceu em região de densidade de probabilidade elevada. A partir destes resultados 

considera-se a suposição de unidimensionalidade satisfatória para as análises pretendidas. 

 
Figura 2: Maiores autovalores da matriz de correlação dos itens. 

A aplicação dos modelos ML2 e Samejima aos dados do MEEM gerou as esti-

mativas e erros-padrão para os parâmetros dos modelos em cada estrutura. Em ambos os 

modelos, os mesmos seis itens apresentaram valores estimados de discriminação que 

ficaram abaixo do valor um, mínimo considerado desejável. Tais itens se concentram no 

grupo da Linguagem, além da memória de evocação. Os cinco itens com maior discri-

minação, nos dois modelos, fazem parte do grupo da Orientação. As estimativas e erros-

padrão obtidos estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Estimativas dos parâmetros dos modelos com estrutura politômica e dicotômica. Os erros-padrão são apresentados entre parênteses. 

Grupos Itens 
Modelo politômico   Modelo dicotômico 

Discriminação Dificuldade   Discriminação Dificuldade 

O
rie

nt
a

çã
o 

Orientação temporal 

Dia da semana 1,13 (0,08) -2,31 (0,13)   1,20 (0,09) -2,23 (0,13) 
Dia do mês 1,14 (0,07) -0,66 (0,05)   1,20 (0,07) -0,64 (0,05) 
Mês 1,64 (0,10) -1,56 (0,07)   1,74 (0,11) -1,52 (0,06) 
Ano 2,63 (0,15) -0,58 (0,03)   2,56 (0,15) -0,59 (0,03) 
Horas 1,50 (0,09) -1,35 (0,06)   1,52 (0,09) -1,34 (0,06) 

Orientação espacial 

Onde está no momento 0,79 (0,07) -2,56 (0,19)   0,85 (0,07) -2,41 (0,17) 
Lugar da casa 1,37 (0,10) -2,06 (0,10)   1,43 (0,10) -2,01 (0,10) 
Rua 1,75 (0,12) -1,97 (0,09)   1,78 (0,12) -1,94 (0,08) 
Cidade 1,72 (0,11) -1,84 (0,08)   1,79 (0,12) -1,80 (0,08) 
Estado 2,05 (0,11) -0,98 (0,04)   1,97 (0,11) -1,00 (0,04) 

M
e

m
ó

ria
 

im
ed

ia
ta

 

Memorização das três palavras 

Um acerto 

1,24 (0,09) 

-3,39 (0,20)   

1,17 (0,09) -2,44 (0,15) Dois acertos -2,97 (0,26)   

Três acertos -2,34 (0,21)   

A
te

nç
ão

 e
 

cá
lc

ul
o 

Sete seriado 

Um acerto 

1,63 (0,08) 

0,16 (0,03)   

1,40 (0,15) 2,68 (0,19) 
Dois acertos 0,89 (0,11)   
Três acertos 1,35 (0,35)   
Quatro acertos 1,78 (0,86)   
Cinco acertos 2,45 (2,53)   

M
e

m
ó

ria
 d

e
 

e
vo

ca
çã

o 

Recordação das três palavras 

Um acerto 

0,59 (0,04) 

-2,61 (0,19)   

0,50 (0,05) 0,41 (0,08) Dois acertos -1,26 (0,12)   

Três acertos 0,39 (0,08)   

Li
ng

u
ag

e
m

 

Nomear objetos 
Um acerto 

0,72 (0,09) 
-6,76 (0,80)   

0,73 (0,09) -4,06 (0,44) 
Dois acertos -4,09 (0,58)   

Repetir frase 1,04 (0,07) -1,92 (0,11)   1,01 (0,07) -1,96 (0,12) 

Seguir comandos falados 

Pegar papel com mão direita 

0,57 (0,06) 

-7,93 (0,82)   

0,54 (0,06) -3,11 (0,32) Dobrar papel ao meio -6,54 (0,74)   

Dar papel de volta -2,93 (0,42)   

Seguir comandos escritos* 0,95 (0,11) -0,39 (0,11)   0,88 (0,11) -0,51 (0,12) 

Escrever sentença** 0,86 (0,13) -0,75 (0,18)   0,86 (0,13) -0,83 (0,19) 

Copiar desenho 1,51 (0,08) 0,59 (0,04)   1,38 (0,08) 0,61 (0,04) 

Notas: 
* a resposta de pessoas que não sabiam ler foi tratada como dado ausente; 
** a resposta de pessoas que não sabiam escrever foi tratada como dado ausente. 
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No modelo politômico, os valores estimados para os 30 parâmetros de dificuldade 

ficaram entre -7,93 e 2,45 para o modelo politômico, e entre -4,06 e 2,68 para os 19 

parâmetros no modelo dicotômico. A maioria dos parâmetros de dificuldade foi menor 

que zero nos modelos poli e dicotômico (84% e 77%, respectivamente). No grupo da 

orientação, quase todos os itens apresentaram discriminações satisfatórias, e todas as 

dificuldades foram menores que zero, indicando que este grupo de itens discrimina 

melhor entre níveis cognitivos baixos, fornecendo melhor informação para a escala nesta 

região. O grupo da memória imediata apresentou este mesmo padrão, em oposição ao 

item do sete seriado (grupo atenção e cálculo), que teve dificuldade elevada para todas as 

cinco categorias de resposta, fornecendo mais informação para níveis cognitivos mais 

elevados, ou seja, para pessoas com menor déficit. Além disto, as categorias de 2 a 5 

acertos foram as que apresentaram os quatro maiores parâmetros de dificuldade, apesar 

da elevada margem de erro para as duas categorias mais elevadas. No modelo dicotômico, 

o item único do sete seriado apresentou, destacadamente, o maior valor de dificuldade, 

com o segundo item de maior dificuldade sendo o de copiar desenho. Os grupos de 

memória de evocação e linguagem apresentaram, de forma geral, discriminações fora do 

desejável, indicando que os itens que compõem estes grupos não fornecem informação 

adequada para a escala do nível cognitivo. 

A Figura 3 apresenta as curvas características e de informação para o item sete 

seriado, nas estruturas poli e dicotômica, como ilustração. Nota-se prontamente que a 

curva de informação na estrutura politômica possui pico mais elevado e cobre região 

maior do nível cognitivo, indicando o ganho de precisão que se tem ao usar tal estrutura, 

e a concentração das curvas na região do nível cognitivo acima do zero, decorrente das 

dificuldades estimadas. As curvas dos demais itens não estão apresentadas, porém os 

resultados destas estão representados na Tabela 3. Esta traz, nas estruturas poli e dico-

tômica, para cada item e para o teste agregado, o valor de nível cognitivo no qual a in-

formação obtida pelo item foi máxima, o intervalo de valores do nível cognitivo que 

contém 95% da informação fornecida pelo item e a área total sob a curva de informação, 

como uma medida global da informação fornecida pelo item. Estes resultados mostram 

que a grande maioria dos itens do MEEM fornece mais informação abaixo do nível 

cognitivo zero, que representa a média para a população estudada, levando a informação 

do teste a se concentrar nesta região em ambas as estruturas (dicotômica e politômica). 

Além disso, é possível ver que a informação obtida na estrutura politômica é maior para 
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todos os itens que foram dicotomizados. O teste completo apresenta pico de informação 

nos níveis cognitivos -0,95 e -1,19, para as estruturas poli e dicotômica, respectivamente. 

 
Figura 3: Curvas características (linha superior) e curvas de informação (linha inferior) para o item 
do sete seriado. A coluna (a) mostra a estrutura politômica e a (b) a estrutura dicotomizada. 
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Tabela 3: Informação fornecida pelos itens do MEEM e pelo teste como um todo.  

Grupos Itens 
Modelo politômico - Informação   Modelo dicotômico - Informação 

Máxima Intervalo com 95% Total   Máxima Intervalo com 95% Total 

O
rie

nt
a

çã
o 

Orientação temporal 

Dia da semana -2,31 -5,54 0,92 1,133   -2,23 -5,28 0,83 1,198 
Dia do mês -0,66 -3,87 2,56 1,139   -0,64 -3,70 2,42 1,197 
Mês -1,56 -3,80 0,68 1,637   -1,52 -3,62 0,59 1,740 
Ano -0,58 -1,97 0,81 2,630   -0,59 -2,02 0,84 2,559 
Horas -1,35 -3,80 1,10 1,496   -1,34 -3,74 1,06 1,525 

Orientação espacial 

Onde está no momento -2,56 -7,05 2,06 0,790   -2,41 -6,63 1,88 0,853 
Lugar da casa -2,06 -4,73 0,61 1,371   -2,01 -4,57 0,56 1,428 
Rua -1,97 -4,06 0,13 1,746   -1,94 -4,00 0,11 1,784 
Cidade -1,84 -3,97 0,29 1,718   -1,80 -3,85 0,25 1,786 
Estado -0,97 -2,76 0,81 2,049   -0,99 -2,86 0,87 1,965 

M
e

m
ó

ria
 

im
ed

ia
ta

 

Memorização das três palavras -2,87 -6,05 0,33 1,758 

  

-2,44 -5,55 0,68 1,174   

  

A
te

nç
ão

 e
 

cá
lc

ul
o 

Sete seriado 1,35 -1,58 4,18 3,601 

  

2,68 0,07 5,30 1,400 
  
  
  
  

M
e

m
ó

ria
 d

e
 

e
vo

ca
çã

o 

Recordação das três palavras -1,14 -7,53 5,65 0,924 

  

0,41 -6,49 7,13 0,498   

  

Li
ng

u
ag

e
m

 

Nomear objetos -5,43 -9,46 0,41 1,073 
  

-4,06 -8,50 0,96 0,722 
  

Repetir frase -1,92 -5,44 1,62 1,036   -1,96 -5,59 1,69 1,005 

Seguir comandos falados -6,62 -9,63 2,56 0,933 
  

-3,11 -8,65 3,68 0,524   
  

Seguir comandos escritos -0,39 -4,26 3,48 0,945   -0,51 -4,68 3,67 0,876 
Escrever sentença -0,75 -4,97 3,49 0,863   -0,82 -5,09 3,45 0,855 
Copiar desenho 0,59 -1,84 3,01 1,509   0,61 -2,05 3,27 1,378 

  Teste completo -0,95 -6,71 3,05 28,352   -1,19 -5,20 3,35 24,468 
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A Figura 4 apresenta as curvas de informação do teste nas estruturas poli e dico-

tômica. Nota-se o ganho de informação no uso da estrutura politômica. Visualiza-se 

também a concentração das curvas na região abaixo do ponto central, como mencionado 

anteriormente. 

 

Figura 4: Curvas de informação nas estruturas politômica e dicotômica. 

A Figura 5 apresenta a relação entre o nível cognitivo e o escore esperado no teste, 

para as estruturas poli e dicotômica. Observa-se a relação não linear entre estas quan-

tidades. Na estrutura politômica, o nível cognitivo relacionado a um escore esperado de 

23 pontos, ponto de corte tradicional do MEEM, é 0,4. A estrutura dicotômica possui 

escore máximo de 19 pontos, de forma que esta análise não foi realizada. 

 
Figura 5: Escore esperado em função do nível cognitivo, estrutura politômica (a) e dicotômica (b). 
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4. Discussão 

 

O presente estudo mostrou que, independente do modelo de TRI utilizado, seja 

dicotômico ou politômico, seis itens apresentaram discriminação menor que um, que 

foram as perguntas sobre o local que a pessoa se encontrava, as perguntas sobre recor-

dação das três palavras, nomear objetos, seguir comandos falados, comandos escritos e 

comandos lidos. Boa parte destes itens se concentra no grupo da Linguagem, para o qual 

os demais itens não apresentaram discriminações elevadas. Este fato pode ser entendido 

como uma indicação de que estes itens precisam ser refinados para maior eficiência da 

escala ou mesmo que podem ser retirados a fim de tornar o instrumento mais curto, sem 

prejuízo significativo da precisão na avaliação do nível cognitivo. 

Todos os cinco itens que apresentaram maior discriminação estimada, nas duas 

estruturas, fazem parte do grupo da Orientação, sendo dois de orientação temporal (mês, 

ano) e três de orientação espacial (rua, cidade, estado). Além disto, todos estes itens 

apresentaram dificuldades menores que zero, indicando que a região abaixo da média de 

nível cognitivo é onde conseguem diferenciar melhor entre indivíduos, ou seja, são itens 

que possuem boa discriminação entre pessoas que apresentam problemas cognitivos. 

Entre os itens com menores dificuldades, são destacados os de memória imediata, nomear 

objetos e seguir comandos falados. Tais itens fornecem melhor informação para 

diferenciar entre indivíduos de menores níveis cognitivos. Entretanto, os itens de nomear 

objetos e seguir comandos falados apresentam baixas discriminações, fato que penaliza 

muito a informação fornecida por estes itens. O item da memória imediata apresentou 

discriminação aceitável, indicando que se trata de um item útil na diferenciação entre 

pacientes com declínio cognitivo avançado, que são os com menores traços latentes. A 

análise das informações fornecidas pelos diferentes itens corrobora o discutido 

anteriormente, na qual foi possível ver que os itens do grupo da Linguagem, de forma 

geral, são os que apresentam menores informações. O item do sete seriado apresentou, 

destacadamente, mais informação para a escala, particularmente na região acima do nível 

cognitivo zero, sendo um item importante na diferenciação entre indivíduos acima da 

média, ou menos debilitados cognitivamente. De forma agregada, o teste apresenta maior 

informação na região abaixo do nível cognitivo zero, que são os mais debilitados. 

A aplicação dos métodos de TRI na avaliação do MEEM fornece visão mais ampla 

da escala, permitindo a melhoria desta através do estudo dos itens mais informativos, 

identificando quais fornecem melhor capacidade discriminatória e identificando padrões 
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de resposta que podem fornecer informação sobre a evolução do paciente ou a severidade 

da doença (McGrory et al., 2014). Contudo, uma análise voltada para descrição dos 

parâmetros dos itens do MEEM, ou que aborde esta etapa na discussão dos resultados 

obtidos, não é muito comum, o que torna a comparação entre os resultados escassa. Na 

revisão sistemática de McGrory et al. (2014), os itens com maior discriminação foram os 

de nomear objetos, escrever sentença, seguir comandos escritos e orientação para dia do 

mês. Estes resultados concordam parcialmente com os obtidos no presente estudo, uma 

vez que, dos itens citados, apenas o de orientação para dia do mês apresentou 

discriminação considerada satisfatória, enquanto os itens de nomear objetos, seguir 

comandos escritos e escrever sentença apresentaram discriminações muito baixas, 

ficando abaixo do limite considerado aceitável. Embora tal diferença chame a atenção, na 

revisão citada apenas dois estudos discutiram o efeito da discriminação. Cabe ressaltar 

que ambos foram conduzidos nos Estados Unidos com amostras de pacientes de 

ambulatórios ou de clínicas especializadas, enquanto a amostra deste estudo é repre-

sentativa dos idosos de toda uma Unidade da Federação. 

Com relação à dificuldade, os itens mais difíceis apontados na revisão foram 

recordação dos objetos, sete seriado e orientação para dia do mês. Houve concordância 

com relação ao sete seriado e o de recordar objetos. A orientação para o dia do mês não 

teve dificuldade muito elevada, mas foi maior que a maioria dos demais itens. Os itens 

mais fáceis, que auxiliam a diferenciar indivíduos com maior déficit cognitivo, foram os 

de seguir comandos escritos, repetir os objetos e seguir comandos falados, corroborando 

com os resultados obtidos no presente trabalho. Comparando com o estudo de Lou et al. 

(2007), os itens com maior discriminação apresentaram maior concordância com os 

obtidos neste estudo, particularmente com a orientação temporal (mês e ano) e o sete 

seriado. Todas as dificuldades estimadas por estes autores para os 16 itens finais foram 

negativas, indicando que os itens tiveram taxa de acerto elevada para a amostra analisada, 

que consistiu de pacientes hospitalizados, fato que vai ao encontro do encontrado neste 

estudo, onde a maioria dos itens possuíram dificuldades baixas. Os itens com menor 

dificuldade foram os de orientação espacial, resultado que não coincide com os achados 

deste estudo. 

Os modelos de resposta ao item permitem estudar a escala do MEEM de forma 

mais completa que a avaliação usual baseada nos escores (Araujo et al., 2009; Hambleton 

et al., 1991). Contudo, até a presente data não existem muitos estudos que se propõem a 

avaliar o comportamento desta escala utilizando esta metodologia, o que torna a 
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comparação entre resultados relativamente escassa. A TRI se apresenta como uma me-

todologia que tem suporte à obtenção de resultados que podem ser generalizados para 

populações de forma geral, em vez de ser restrito apenas à amostra de indivíduos que foi 

estudada (Andrade et al., 2000). Entretanto, assim como os métodos estatísticos de forma 

geral, a representatividade da amostra estudada interfere nesta generalização (Teresi, 

2007), fato este que pode ser uma das razões para as diferenças apontadas no parágrafo 

anterior. A amostra do Projeto Pernambuco foi planejada de forma a ser representativa da 

população de idosos atendidos pelo sistema público de saúde do estado de Pernambuco, 

de forma que a relação destes com uma população de idosos de outros estados brasileiros, 

ou de outros países, precisa ser estudada e levada em conta para obtenção de resultados 

mais comparáveis diretamente. Além disso, o estado de Pernambuco, assim como outros 

estados do Brasil, possui uma proporção elevada de idosos que não sabem ler ou escrever 

(IBGE, 2015). O MEEM possui itens que envolvem tais habilidades, e pessoas que não 

as possuem não têm condições de responder a estes itens, independente do seu nível 

cognitivo. No presente estudo, para fins de análise, esta situação foi contornada 

assumindo como ausente a resposta neste tipo de situação. Em análises do MEEM no 

Brasil, o ponto de corte é geralmente alterado a partir do nível de escolaridade, sendo 

estes pontos definidos a partir de análises de sensibilidade e especificidade (Bertolucci et 

al., 1994; Brucki et al., 2003). Na avaliação usando TRI, os dois itens apresentaram 

discriminações baixas, não fornecendo grande informação para a escala do nível 

cognitivo. Este perfil pode ser indicativo de que os dois itens não são relevantes para a 

escala, ou mesmo que estes itens merecem avaliação especial no caso de populações com 

níveis consideráveis de analfabetismo, como é a brasileira, particularmente entre os 

idosos. 

Um fato interessante observado neste estudo foi a diferença no desempenho entre 

grupos diferentes nos itens do MEEM. Para o item do sete seriado, a diferença entre a 

proporção de acertos entre homens e mulheres, e entre pessoas com ou sem escolaridade 

era muito grande, chegando a ser o triplo em alguns itens, sempre com homens tendo 

desempenho superior às mulheres, e escolarizados com desempenho superior aos não 

escolarizados. No caso da escolaridade, esta diferença é esperada e já avaliada em outros 

estudos (Bertolucci et al., 1994; Laks et al., 2010), levando inclusive à adoção de 

diferentes pontos de corte na classificação de presença de déficit cognitivo ou não. Con-

tudo, a diferença entre homens e mulheres não é consenso, uma vez que alguns estudos a 
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identificaram e outros não (Almeida, 1998; Lourenço e Veras, 2006). A análise univa-

riada realizada também não é a mais adequada para se identificar fatores de influência nas 

respostas ao MEEM de diferentes pessoas, sendo mais indicado um método que avalie 

conjuntamente as influências que se deseja, no entanto, este tipo de análise foge ao escopo 

deste trabalho. 

Um ponto fundamental na análise do MEEM, tanto pela TRI quanto pela análise 

clássica a partir dos escores, é a dimensionalidade da escala (Andrade et al., 2000; 

Hambleton et al., 1991). O modelo proposto neste trabalho supõe a dominância de uma 

dimensão responsável pela resposta aos itens da escala, no que esta dimensão seria o nível 

cognitivo. Contudo, a unidimensionalidade não é uma suposição unanimemente aceita. 

Na literatura existem trabalhos que avaliam a escala como possuindo apenas uma 

dimensão (Jones e Gallo, 2000), trabalhos que não fazem avaliação formal de dimensio-

nalidade (Lou et al., 2007) e trabalhos que concluíram que a escala possui mais de uma 

dimensão (Schultz-Larsen et al., 2007b). Além disso, a análise habitual do MEEM, via 

escores, também supõe uma dimensão dominante, que seria indiretamente medida pela 

pontuação no teste (Baños e Franklin, 2002). No presente trabalho, a suposição de uma 

dimensão foi aceita, mas considera-se que esta etapa merece maior aprofundamento para 

que seja mais bem detalhada. 

Este estudo possui uma característica interessante e incomum, que confere ro-

bustez aos resultados obtidos, que é o fato de usar uma amostra representativa dos idosos 

usuários do sistema público de saúde de um estado do Brasil, situado na região Nordeste 

do país, menos visada para realização de estudos populacionais (Coutinho e Laks, 2012; 

Fagundes et al., 2011). Esta amostra, oriunda do Projeto Pernambuco, envolveu uma 

quantidade grande de indivíduos, o que confere precisão às estimativas obtidas para os 

parâmetros dos itens, e foi planejado a partir de um delineamento bem estabelecido que 

envolve estratificação e conglomeração. Esta estrutura complexa do desenho amostral 

não foi incorporada aos resultados. Portanto, o uso desta estrutura simplificada, que não 

incorporou o efeito do plano amostral, é considerado uma limitação deste trabalho. 

Os resultados obtidos neste trabalho carecem de comparação com outros, dado o 

número limitado de estudos similares, particularmente no Brasil, onde este é o primeiro 

estudo, até onde se teve conhecimento, com utilização da TRI na avaliação da escala do 

MEEM. Os resultados obtidos podem ser considerados consistentes pela característica 

forte de contar com uma amostra representativa de uma população atendida pelo sistema 

público de saúde de um estado do Brasil. 
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5. Conclusão 

 

A análise dos itens do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) a partir de uma 

amostra representativa de idosos usuários do sistema público de saúde de uma Unidade 

da Federação permitiu a obtenção de estimativas de características dos itens desta escala 

com precisão satisfatória, além de possuir maior potencial de generalização do que re-

sultados obtidos a partir de estudos que usam amostras de pessoas atendidas em centros 

de saúde ou internados (Teresi, 2007). Além disso, o uso da Teoria de Resposta ao Item 

permite uma avaliação item a item, além da agregada, considerada mais adequada que a 

análise tradicional via escores. Os resultados obtidos fornecem conhecimento a respeito 

da capacidade dos itens do MEEM para diferenciar entre indivíduos em diferentes níveis 

de cognição mental e também fornecem subsídio a análises que visem a redução da escala 

ou a identificação de itens para os quais podem ser estudadas possibilidades para melhoria 

do desempenho, a fim de tornar o teste mais eficiente reduzindo a quantidade de itens que 

não são informativos. Estudos prévios, com populações de diferentes características (Lou 

et al., 2007; Schultz-Larsen et al., 2007b), sugeriram a redução da escala e avaliaram que 

a reduzida possuiria capacidade de fornecer praticamente tanta informação quanto a 

escala completa, de forma mais eficiente. 

Além de permitir este tipo de direcionamento para os resultados do MEEM, outras 

análises são possíveis, entre as quais podem ser destacadas análises de funcionamento 

diferencial do item (differential item functioning, DIF) e análises multinível para 

incorporação de características individuais ou ambientais, e mensuração do efeito destas 

sobre a variação do nível cognitivo. Análises de DIF via TRI foram realizadas por 

Morales et al. (2006) e Edelen et al. (2006), que identificaram itens com funcionamento 

diferencial entre versões em inglês e espanhol do MEEM. Em uma análise multinível, 

detalhada por Fox (2010), algumas características que poderiam ser incorporadas para 

quantificar sua relevância na dispersão dos traços latentes seriam sexo, nível educacional, 

características sociodemográficas do local onde as pessoas vivem, entre outras. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem um conhecimento mais refinado 

acerca dos itens que compõem o MEEM e sua relevância para a escala como um todo, 

propondo uma abordagem diferenciada e mais rica para avaliação desta, e fornecem 

subsídios para futuros estudos que avaliem pontos mais específicos da escala. 

  



38 
 

6. Referências bibliográficas (artigo) 

 

Almeida, O.P. (1998). Mini exame do estado mental e o diagnóstico de demência no 

Brasil. Arq. neuropsiquiatr 56, 605–612. 

Andrade, D.F., Tavares, H.R., Valle, R.C. (2000). Teoria da Resposta ao Item: conceitos 

e aplicações. ABE, São Paulo. 

APA (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text 

Revision (Washington, DC: American Psychiatric Association). 

Araujo, E.A.C., Andrade, D.F., Bortolotti, S.L.V. (2009). Item response theory. Revista 

Da Escola de Enfermagem Da USP 43, 1000–1008. 

Baños, J.H., Franklin, L.M. (2002). Factor structure of the Mini-Mental State 

Examination in adult psychiatric inpatients. Psychological Assessment 14, 397–400. 

Bertolucci, P.H.F., Brucki, S.M.D., Campacci, S.R., Juliano, Y. (1994). The Mini-Mental 

State Examination in an outpatient population: influence of literacy. Arquivos de Neuro-

Psiquiatria 52, 01–07. 

Brucki, S.M.D., Nitrini, R., Caramelli, P., Bertolucci, P.H.F., Okamoto, I.H. (2003). 

Suggestions for utilization of the mini-mental state examination in Brazil. Arquivos de 

Neuro-Psiquiatria 61, 777–781. 

Burlá, C., Camarano, A.A., Kanso, S., Fernandes, D., Nunes, R. (2013). A perspective 

overview of dementia in Brazil: a demographic approach. Ciência &amp; Saúde Coletiva 

18, 2949–2956. 

Carvalho, J.A.M., Garcia, R.A. (2003). O envelhecimento da população brasileira: um 

enfoque demográfico. Cadernos de Saúde Pública 19, 725–733. 

Carvalho, J.A.M., Wong, L.L.R. (2008). The changing age distribution of the Brazilian 

population in the first half of the 21st century. Cadernos de Saúde Pública 24, 597–605. 

Coutinho, E.S.F., Laks, J. (2012). Mental health of the elderly in Brazil: the relevance of 

epidemiological research. Cadernos de Saúde Pública 28, 412–412. 



39 
 

DeMars, C. (2010). Item Response Theory (Oxford ; New York: Oxford University 

Press). 

Dyson, T. (2010). Population and Development: The Demographic Transition (London; 

New York; New York: Zed Books). 

Edelen, M.O., Thissen, D., Teresi, J.A., Kleinman, M., Ocepek-Welikson, K. (2006). 

Identification of differential item functioning using item response theory and the 

likelihood-based model comparison approach. Application to the Mini-Mental State 

Examination. Med Care 44, S134–S142. 

Fagundes, S.D., Silva, M.T., Thees, M.F.R.S., Pereira, M.G. (2011). Prevalence of 

dementia among elderly Brazilians: a systematic review. Sao Paulo Med J 129, 46–50. 

Ferri, C.P., Prince, M., Brayne, C., Brodaty, H., Fratiglioni, L., Ganguli, M., Hall, K., 

Hasegawa, K., Hendrie, H., Huang, Y., et al. (2005). Global prevalence of dementia: a 

Delphi consensus study. Lancet 366, 2112–2117. 

Folstein, M.F., Folstein, S.E., and McHugh, P.R. (1975). “Mini-mental state”. A practical 

method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 12, 

189–198. 

Fox, J.-P. (2010). Bayesian Item Response Modeling: Theory and Applications (New 

York, NY: Springer). 

Hambleton, R.K., Swaminathan, H., and Rogers, H.J. (1991). Fundamentals of Item 

Response Theory (SAGE). 

IBGE (2015). Estatísticas de Gênero [acesso em 18/04/2015]. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=26&cat=-1,-2,8,128&ind=4693 

Jones, R.N., Gallo, J.J. (2000). Dimensions of the Mini-Mental State Examination among 

community dwelling older adults. Psychol Med 30, 605–618. 

Laks, J., Coutinho, E.S.F., Junger, W., Silveira, H., Mouta, R., Baptista, E.M.R., Contino, 

A.L.B., Barca, M.L., Selbaek, G., Engedal, K., et al. (2010). Education does not equally 

influence all the Mini Mental State Examination subscales and items: inferences from a 

Brazilian community sample. Revista Brasileira de Psiquiatria 32, 223–230. 



40 
 

Lou, M.-F., Dai, Y.-T., Huang, G.-S., Yu, P.-J. (2007). Identifying the most efficient 

items from the Mini-Mental State Examination for cognitive function assessment in older 

Taiwanese patients. J Clin Nurs 16, 502–508. 

Lourenço, R.A., Veras, R.P. (2006). Mini-Exame do Estado Mental: características 

psicométricas em idosos ambulatoriais. Revista de Saúde Pública 40, 712–719. 

McGrory, S., Doherty, J.M., Austin, E.J., Starr, J.M., Shenkin, S.D. (2014). Item response 

theory analysis of cognitive tests in people with dementia: a systematic review. BMC 

Psychiatry 14, 47. 

Morales, L.S., Flowers, C., Gutierrez, P., Kleinman, M., Teresi, J.A. (2006). Item and 

scale differential functioning of the Mini-Mental State Exam assessed using the 

Differential Item and Test Functioning (DFIT) Framework. Med Care 44, S143–S151. 

Nitrini, R., Bottino, C.M.C., Albala, C., Custodio Capuñay, N.S., Ketzoian, C., Llibre 

Rodriguez, J.J., Maestre, G.E., Ramos-Cerqueira, A.T.A., Caramelli, P. (2009). 

Prevalence of dementia in Latin America: a collaborative study of population-based 

cohorts. Int Psychogeriatr 21, 622–630. 

R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 

Rizopoulos, D. (2006). ltm: An R package for latent variable modeling and item response 

theory analyses. Journal of Statistical Software 17, 1–25. 

Schultz-Larsen, K., Lomholt, R.K., Kreiner, S. (2007). Mini-Mental Status Examination: 

a short form of MMSE was as accurate as the original MMSE in predicting dementia. J 

Clin Epidemiol 60, 260–267. 

Teresi, J.A. (2007). Mini-Mental State Examination (MMSE): scaling the MMSE using 

item response theory (IRT). J Clin Epidemiol 60, 256–259. 

Wong, L.L.R., Carvalho, J.A. (2006). The rapid process of aging in Brazil: serious 

challenges for public policies. Revista Brasileira de Estudos de População 23, 5–26. 

Dementia and DSM-5: Changes, Cost, and Confusion [acesso em 30/05/2014]. 

Disponível em http://www.todaysgeriatricmedicine.com/archive/110612p12.shtml. 



41 
 

5 Considerações finais 

 

O processo de envelhecimento populacional ocasionado pela transição 

demográfica possui uma série de desdobramentos, dentre os quais se salienta o aumento 

da ocorrência das doenças decorrentes da idade, que acarreta em desafios para as políticas 

de promoção social e de saúde para o idoso, que necessitam receber a devida atenção no 

tempo certo, caso contrário podem levar a problemas sociais irreversíveis no futuro 

(Carvalho e Wong, 2008; Fagundes et al., 2011). 

Destaca-se a demência como uma dessas doenças, pelo grande aumento que se 

observa no número de casos (Almeida, 1998) e por representar forte carga emocional para 

as pessoas que sofrem deste transtorno e as pessoas que fazem parte do seu convívio 

social (Ferri et al., 2005). A demência se manifesta inicialmente de forma sutil e muitas 

vezes ignorada (Lourenço e Veras, 2006), de forma que é de grande relevância a 

identificação dos casos em estágios iniciais, permitindo adoção de medidas que melhorem 

a qualidade de vida do indivíduo e atrasem o curso da doença (Almeida, 1998; Schultz-

Larsen et al., 2007a). Neste contexto, é importante que se possua ferramentas adequadas 

para identificação de casos iniciais. Um dos sinais da demência é a diminuição da 

capacidade cognitiva, que pode ser avaliada através do Mini-Exame do Estado Mental. O 

conhecimento adequado da escala permite melhor suporte na avaliação do nível cognitivo 

dos idosos, auxiliando para que mantenham sua qualidade de vida. 
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