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O DIAGNÓSTICO definitivo de doença de Alzheimer só pode ser feito mediante a análise histopatológica do 

tecido cerebral post-mortem. Por isso, o diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na história e no exame, e na 
exclusão de várias outras condições que apresentam similaridade à doença. 
Para excluir outras causas de demência são necessários  a avaliação clínica e exames laboratoriais ou de imagem. O 
diagnóstico da doença de Alzheimer no paciente é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas, 
como descrito nos critérios do National Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke and the 
Alzheimer Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA).

Exames físico e neurológico cuidadosos acompanhados de avaliação do estado mental para identificar os déficits de 
memória, de linguagem e visoespaciais devem ser realizados. Outros sintomas cognitivos e não cognitivos são 
fundamentais na avaliação do paciente com suspeita de demência.

CENTRO COLABORADOR DO SUS
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
& EXCELÊNCIA EM SAÚDE

EXAMES 
LABORATORIAIS

EXAMES 
DE IMAGEM 
CEREBRAL

Verificar possíveis anemia, 
sangramento por plaquetopenia, 
dosagem alterada de sódio, e 
disfunção tiroidiana.  Inclui também, 
entre outros exames, dosagem de 
vitamina B12 e sorologia para sífilis, 
para excluir condições  sistêmicas que 
comprovadamente causam demência. 

O preenchimento completo de todas as 
informações solicitadas no Laudo de 
Solicitação, Avaliação e Autorização de 
Medicamentos (LME) e nos testes 
cognitivos, tais como idade, raça, estado 
civil e escolaridade são de fundamental 
importância para conhecimento do perfil 
do paciente, pois possibilitam a correlação 
da pontuação obtida no MEEM com os 
anos de estudo, além de comprovar 
evidências de que o fator idade e 
escolaridade estão intimamente ligados à 
DA.

Útil para excluir 
lesões estruturais 
que podem contribuir 
para demência, como 
infarto cerebral, 
neoplasia e coleções 
de líquido 
extracerebral.

PRODUÇÃO
Estudo de viabilidade de técnicas de visitação médica
para detalhamento acadêmico de prescritores sobre medicamentos
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*As imagens utilizadas neste boletim estão sob licença Creative Commons e são 
meramente ilustrativas, portanto, as pessoas retratadas não possuem a Doença 
de Alzheimer.

TESTES COGNITIVOS: COMO PREENCHER?

AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEMÊNCIA - Escala
CLINICAL DEMENTIA RATING (CDR)

Interpretação CDR

Pode também ser utilizado para o diagnóstico de demência, sendo interessante por avaliar o desempenho do 

paciente nas diversas atividades do cotidiano.

É utilizado para estabelecer a gravidade da doença. O tratamento medicamentoso está indicado para pacientes 

que atingem CDR 1 ou 2 (demência leve ou moderada).

CDR 3 é critério de exclusão

Conversa com as Atividades de Vida Diária (AVD)



ELEMENTOS-CHAVE DOS CRITÉRIOS PARA DOENÇA DE ALZHEIMER
SEGUNDO NINCDS-ADRDA

Diagnóstico de Doença 
de Alzheimer provável

Achados que 
sustentam

Doença de Alzheimer
provável

Achados consistentes
com diagnóstico de 

Doença de Alzheimer
provável

As seguintes 
características 
reduzem muito 

a chance de 
diagnóstico de

Doença de Alzheimer 
provável

Diagnóstico clínico
de Doença de

Alzheimer possível

 Presença de síndrome demencial;
 Déficits em 2 ou mais áreas da cognição;
 Piora progressiva da memória e de outra função cognitiva;
 Início entre os 40 e 90 anos de idade; e
 Ausência de doenças sistêmicas que podem causar a síndrome.

 Afasia, apraxia e agnosia progressivas (incluindo disfunção 
visoespacial);

 Atividades de vida diária (AVDs) comprometidas e alteração 
comportamental História familiar; e

 Achados inespecíficos (ou exames normais) de líquor, 
eletroencefalogrma (EEG) e tomografia computadorizada (TC) de 
crânio.

 Platô no curso da progressão da doença.
 Sintomas psiquiátricos e vegetativos associados (depressão, 

insônia, delírio, alucinações, problemas de controle 
comportamental, transtorno de sono e perda de peso).

 Outras anormalidades neurológicas na doença avançada 
(aumento do tônus muscular, mioclonia ou distúrbios da 
marcha).

 Convulsões na doença avançada.
 TC normal para a idade.

 Início súbito, apoplético;
 Achado neurológico focal precoce no curso da doença; ou
 Convulsões ou distúrbios da marcha precoces no curso da 

doença.

 Pode ser feito com base na síndrome demencial quando as 
seguintes condições são preenchidas:

 Ausência de outros transtornos neurológicos, psiquiátricos ou 
sistêmicos suficientes para causar demência.

 Presença de achados atípicos no início, na apresentação ou no 
curso clínico.

 Pode ser feito na presença de um segundo transtorno que possa 
levar à demência, mas que não seja a única causa provável de 
demência.
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TESTES COGNITIVOS: COMO PREENCHER?

Interpretação MEEM

Trata-se de uma breve avaliação 

dos aspectos da cognição: 

estado de alerta, orientação, 

concentração, linguagem, 

interpretação e execução de 

comandos.

Pontos de corte: 
 Analfabetos/baixa 

escolaridade: 18

 8 anos ou mais de 

escolaridade: 26

A grande utilidade do teste não 

está na pontuação obtida 

(avaliação quantitativa), mas sim 

no grau de dificuldade observado 

nas respostas dadas pelo 

paciente (avaliação qualitativa).

Interpretação Lista de 

Palavras CERAD

A lista de palavras é 

apresentada 3 vezes 

consecutivas e em cada 

etapa é solicitado que o 

paciente evoque as 

palavras pelo tempo 

máximo de 90 segundos. 

Ao final, o examinador 

insere uma tarefa distratora 

(outro teste cognitivo, por 

exemplo) e, após 5 

minutos, é feita nova 

evocação da lista pelo 

mesmo tempo máximo de 

90 segundos.

Normalmente, observa-se 

uma curva ascendente de 

aprendizagem nas três 

tentativas consecutivas 

como, por exemplo, escores 

médios de 4, 6 e 7 e escore 

de 3 na evocação de 5 

minutos.

TESTE DE LISTA DE PALAVRAS CERAD
(MORRIS et al, 1989; BERTOLUCCI et al, 1998)

O conhecimento da escolaridade é fundamental para a interpretação do MEEM
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Pontuação máxima 

para cada item
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