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O estudo de casos possibilita uma visão mais detalhada e 
ilustrativa dos motivos de deferimento e devolução dos processos. 

Foram selecionados quatro casos, sendo dois deferidos e dois 
devolvidos. Dois foram apresentados em detalhes e dois serviram 
como exemplos dos testes. A partir desse estudo, foram definidos 
parâmetros das principais causas de deferimento e indeferimento.
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PROCESSOS DEVOLVIDOS

Para evitar que os processos sejam devolvidos devido a erros de preenchimento do protocolo, é importante saber os 
critérios de inclusão do Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da doença de Alzheimer – Minas Gerais.

Critérios de inclusão:

 Diagnóstico de DA provável, segundo os critérios do National Institute of Neurologic and Communicative Disorders 
and Stroke and the Alzheimer Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) Criteria for Alzheimer 
Disease – NINCDS-ADRDA20; 

 MEEM com escore entre 12 e 24 para pacientes com mais de 4 anos de escolaridade ou entre 8 e 21 para pacientes 
com até 4 anos de escolaridade; 

 Escala CDR 1 ou 2 (demência leve ou moderada); e 
 TC ou RM do encéfalo e exames laboratoriais que afastem outras doenças frequentes nos idosos que possam 

provocar disfunção cognitiva: hemograma (anemia, sangramento por plaquetopenia), avaliação bioquímica 
(dosagem alterada de sódio, potássio, glicose, ureia ou creatinina), avaliação de disfunção tiroidiana (dosagem de 
TSH), sorologia para lues (VDRL) e nível sérico de vitamina B12.

PROCESSOS DEFERIDOS

Os processos deferidos foram preenchidos 
corretamente, com análise dos exames 
clínicos e justificativa do quadro clínico 
além de coerência entre os testes 
cognitivos, principalmente entre o 
preenchimento das AVD’s básicas e a 
classificação CDR

Nos casos em que o médico realizou o 
teste da lista de 10 palavras ou o teste de 
reconhecimento de figuras, os resultados 
apresentaram a chamada curva 
ascendente de aprendizagem, que é 
esperada nesses tipos de teste.

Observa-se que nos processos que não 
foram deferidos os exames clínicos foram 
apresentados corretamente. Entretanto, 
destaca-se que na realização dos testes de 
memória não houve curva ascendente de 
aprendizagem, alguns testes foram 
preenchidos erroneamente, 
impossibilitando a avaliação.

Houve inconsistências dentro de um 
mesmo teste, como, por exemplo, o MEEM. 
A incongruência entre os testes cognitivos 
também foi ressaltada, como a presença 
de depressão grave não tratada e alto 
comprometimento funcional sendo 
classificado como CDR1, quando na 
verdade seria sugestivo de CDR3.
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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.

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL

PROCESSO DEFERIDO
Exemplo de testes preenchidos corretamente

PROCESSO DEVOLVIDO
Exemplo de testes preenchidos incorretamente

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL
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Pontuação feita de forma errada



CASO COMENTADO DE UM PROCESSO DEFERIDO

 ATB, sexo feminino, 87 anos;

 Portadora de diabetes, hipertensão arterial, doença arterial coronariana e fibrilação arterial crônica, com 
história prévia de AVC isquêmico, último episódio há 1 ano, em boa recuperação de afasia sequelar;

 Apresenta quadro de comprometimento cognitivo, repetitividade, alterações comportamentais e declínio 
funcional, tendo feito uso de Galantamina 24 mg/dia há 2 meses, com boa resposta clínica;

 A TC evidenciou focos de microangiopatia crônica, com área de isquemia sem focos de sangramento em 
topografia parieto-occipital e cerebelar esquerda e redução volumétrica de aspecto usual para a idade;

 Os exames laboratoriais evidenciaram uma creatinina aumentada, compatível com doença renal crônica, e 
plaquetopenia;

 Na avaliação clínica, obteve um MEEM com resultado de 17/30 (com perda de 2 pontos na orientação 
temporal, 4 no cálculo, 3 na memória de evocação e 4 pontos nos últimos itens);

 No teste de reconhecimento de figuras obteve scores com ascensão da curva de aprendizagem (2, 2, 3, 1 e 
7); 

 A paciente é independente para AVDs básicas e parcialmente dependente para AVDs instrumentais, 
caracterizando CDR1;

 Apresenta alterações comportamentais como anedonia, tristeza, retardo psicomotor, lentificação de 
pensamento; além de delírio, apatia, disforia, ansiedade, desinibição, alterações alimentares e 
comportamento noturno, em uso do antipsicótico Quetiapina.

Sem achados sugestivos de 
demência não-Alzheimer
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 No diagnóstico diferencial com demência vascular foi assinalado o antecedente de AVC e a alteração na TC, 
com um total de 5 pontos. Nesse teste, scores ≥5 são sugestivos de causa vascular, no entanto foi 
considerado que somente a isquemia não explicava o quadro de início gradual e progressivo da paciente, 
com início posterior ao evento vascular. 

O processo descrito foi deferido, uma vez que mesmo com 
alterações de humor e quadro psicótico, o declínio 
cognitivo com boa resposta terapêutica à Galantamina não 
é justificado somente pela depressão ou transtorno bipolar, 
e sim pela demência de Alzheimer, nesse caso uma 
demência mista pela associação com demência vascular.

CASO COMENTADO DE UM PROCESSO DEVOLVIDO

 LNS, sexo feminino, 85 anos, analfabeta; 

 Três anos de evolução sintomática, apresentando declínio cognitivo, decifit progressivo 
de memória, com perda de autonomia nas AVD’s;

 Realizou tratamento prévio com Rivastigmina 6mg (não relatado tempo) e faz uso a dois 
anos de Losartana e AAS, 100g cada;

 Tomografia computadorizada de crânio apresentou hipotrofia corticorebelar usual para a 
idade;

 Apresenta hipertensão arterial e catarata;

  Os exames laboratoriais não evidenciaram anormalidades significativas;

 Os testes cognitivos apresentaram os seguintes resultados: MEEM de 15/30 (com perda 
de 4 pontos no cálculo, 1 na evocação comando de três estágios e 1 nas funções 
executivas) evidenciando desorganização moderada; na lista de 10 palavras do CERAD e 
no reconhecimento de figuras, os scores obtidos não indicaram curva ascendente de 
aprendizagem;

 No teste do relógio e da fluência verbal a paciente não demonstrou habilidade 
satisfatória;

 A paciente é dependente para AVDs básicas e instrumentais justificado, em parte, pela 
dependência de cadeira de rodas; 

 Segundo seu neurologista, CDR-1;

 Apresentou alterações comportamentais nos testes de Critérios de depressão e 
inventário neuropsiquiátrico.
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O processo em questão foi devolvido, sugerindo preenchimento ou aplicação 
errônea dos testes (sem curva ascendente de aprendizagem, por exemplo), alto 
grau de comprometimento funcional (o que sugeriria CDR-3) e alguns sintomas 
não-Alzheimer que poderiam sugerir algum quadro depressivo ou demência não-
Alzheimer.

Sem achados 
sugestivos de 
demência 
não-Alzheimer

Sugere uma 
aplicação ou 
preenchimento 
incorreto do 
teste
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