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CONSTRUÇÃO COM PALITOS 

 

PROPÓSITO 

 

Teste destinado à avaliação das habilidades visioespaciais, mais especificamente os processos a 

praxia construtiva.  

Avalia os processos de visioconstrução utilizando uma interface simples e independente das 

habilidades de desenho. 

Recomendado como instrumento para avaliação cognitiva em países subdesenvolvidos ou em 

populações sem escolarização formal. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O teste é composto quatro modelos geométricos formados por quatro palitos de fósforo. Os modelos 

diferem em termos de configuração global, posicionamento e detalhes. Os estímulos são 

apresentados em um cartão e devem ser reproduzidos pelo paciente usando os palitos de fósforo. A 

aplicação dura em média menos de cinco minutos.  

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

• Caderno de estímulos 

• Protocolo de aplicação 

• Quatro palitos de fósforo comuns 
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ESTÍMULÃO COM CONSTRUÇÃO COM PALITOS 
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FOLHA DE RESPOSTAS DO TESTE ORGANIZAÇÃO VISUAL THALVES 
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APLICAÇÃO 

 

Diga ao participante:  

Nesse próximo teste você deverá usar esses palitos de fósforo para montar alguma figuras, como essa 

[apresente o primeiro estímulo ao paciente e demonstre como os palitos devem ser 

arranjados, sem comentar ou detalhar o processo.  

[Após a montagem].  

Agora faça você [desmanche a figura e peça ao paciente que a organize novamente]. 

 

CORREÇÃO 

 

O teste envolve quatro problemas, sendo cada um deles pontuado em uma escala de 1 a 3 pontos, 

como detalhado na folha de resposta. 

Atribui-se 1 ponto a cada elemento (organização, posicionamento e detalhes) de cada problema 

realizado corretamente. Some então os resultados por problema e depois por tipo de elemento.  

O escore total é dado pela soma da pontuação dos quatro problemas, e varia de 0 a 12.  

 

NORMAS E INTERPRETAÇÃO 

 

Idosos, n= 62, mediana da idade: 75, mediana da escolaridade: 4 anos 

Percentil 1 7 

Percentil 5 10 

Percentil 25 12 

Percentil 50* 12 

Percentil 75 12 

Percentil 95 12 
de Paula et al., 2012.  

 

Pontos de corte para uso clínico 

 Escore total 

Ponto de corte (demência por doença de Alzheimer) ¹ <11 

Ponto de corte (comprometimento cognitivo leve)¹ <11 

1 – de Paula et al. (2013) 
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ESTUDOS PSICOMÉTRICOS E NEUROPSICOLÓGICOS  
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