
ANÁLISE DO CAMBRIDGE COGNITIVE EXAMINATION (CAMCOG) EM 

IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS COM E SEM DOENÇA DE ALZHEIMER. 

Introdução: Diversos estudos reforçam a importância da aplicação de avaliações 

neuropsicológicas para a investigação de diagnóstico diferencial de demência. Estudos 

brasileiros evidenciam que o CAMCOG possui sensibilidade de 100% e especificidade de 

95%, o que indica excelentes resultados. A revisão de literatura revela que idosos com 80 

anos ou mais é o grupo etário que mais cresce no país e que apresenta maior prevalência de 

doenças, incluindo quadros cognitivos. Objetivo: produzir dados sobre os valores do 

CAMCOG em idosos com 80 anos ou mais com Doença de Alzheimer (DA) e sem Doença de 

Alzheimer. Método: A amostra foi formada por idosos com 80 anos ou mais, atendidos no 

Instituto de Geriatria e Gerontologia de uma cidade do interior de São Paulo, avaliados entre 

2002 e 2015, segundo protocolo do Instituto, que incluía o CAMCOG. Os sujeitos foram 

separados em dois grupos, sendo um composto por sujeitos com DA e o outro por sujeitos 

sem DA. O software estatístico SPSS 22.0 foi utilizado para as análises descritivas e testes de 

hipóteses e o software R 3.1 foi utilizado para a construção das curvas Receiver Operating 

Characteristic (ROC). As estatísticas descritivas quanto à distribuição da amostra (idade, sexo 

e escolaridade), foram avaliadas para um nível de significância de 5% que foi calculado com 

Teste de Qui-quadrado de Pearson. O nível de significância considerado no teste de hipóteses 

foi de 5% (α=0,05). As variáveis com mais de duas categorias foram avaliadas pelo teste de 

Kruskal-Wallis. Já as variáveis com apenas duas categorias foram avaliadas pelo Teste de 

hipóteses Mann-Whitney. Resultados e Discussão: O estudo envolveu 713 pacientes, entre 

sujeitos com DA (grupo demência) e sujeitos sem DA (grupo controle), com idade média de 

84,77 (± 4,08) anos. Valor médio para CAMCOG igual a 64,64 (± 19,02),  58% sofre de DA, 

65,8 % é do sexo feminino e 54,8% possui um nível de escolaridade entre 1 e 4 anos.  O nível 

de escolaridade é uma variável que distingue significantemente os pacientes para os valores 



médios do CAMCOG, tanto para o grupo controle quanto para o grupo DA para os graus de 

escolaridade (analfabeto, 1-4 anos, 5-8 anos e >8 anos). A avaliação da qualidade do 

CAMCOG realiza a discriminação feita através da análise da AUC e encontrou pontos de 

corte com valores adequados de S, E e % AUC para duas escolaridades: Analfabeto (Cut-off 

53,5, AUC 81%, S 80% e E 72,9%) e > 8 anos (Cut-off 81,5, AUC 78%, S 54,4% e E 85,1%). 

Nos outros três níveis de escolaridade, valores da AUC foram abaixo do razoável, conforme a 

classificação, e indicam que não há uma boa discriminação entre sujeitos com DA e não DA. 

Os resultados do teste de hipóteses para as subescalas e os itens individuais de cada subescala 

do CAMCOG e os diferentes níveis de escolaridade, foram analisados todos os pacientes 

(sadios e doentes), a comparação foi feita para verificar se os diferentes níveis de escolaridade 

(independente do diagnóstico) tinham resultados diferentes nos subtestes do CAMCOG. Em 

todos os casos há significância estatística (p-valor < 0,05), indicando que existe diferença 

entre os níveis de escolaridade e a performance nos subtestes. Quanto maior o nível de 

escolaridade, melhor será o resultado para cada teste realizado do CAMCOG. Conclusão: A 

análise multivariada do valor do CAMCOG através das variáveis Diagnóstico, Sexo, 

Escolaridade e Idade encontrou que estas influenciam de modo independente quando as outras 

variáveis são mantidas. Assim como estabelecido pela literatura, o CAMCOG é influenciado 

das seguintes maneiras: o sexo masculino tem melhor desempenho, a faixa etária mais 

elevada tem menor valor no CAMCOG, o maior grau de escolaridade garante maior resultado 

no CAMCOG e os pacientes com DA obtêm valores menores no CAMCOG. 


