
Somos seres complexos, multifacetados, 
compreendendo diferentes dimensões, tra-
dicionalmente categorizadas em biológicas, 
psíquicas e socioculturais. Qualquer siste-
ma de avaliação que se pretenda eficiente 
deverá englobar o conjunto dessa realidade 
da maneira mais abrangente e equilibrada 
possível. Impõe-se ao clínico/examinador, 
portanto, uma formação ampla nos domí-
nios biomédico, psicológico e humanístico. 
Ainda nessa perspectiva, a abordagem mul-
tidisciplinar, compreendendo visões com-
plementares, deve ser buscada como méto-
do preferencial na avaliação neurocognitiva 
do paciente, particularmente no idoso (Cai-
xeta, 2012a).

Uma boa avaliação neurocognitiva em 
idosos se associa primeiramente ao enten-
dimento da complexa interdependência dos 
sistemas funcionais. O bom funcionamento 
cognitivo depende não apenas da integrida-
de do sistema nervoso central (SNC), mas 
também da homeostase dos demais siste-
mas orgânicos. Por exemplo, um idoso com 
infecção do trato urinário ou do aparelho 
respiratório, sistemas aparentemente sem 
conexões diretas com funções cognitivas, 
poderá desenvolver um quadro de declínio 
cognitivo agudo (delirium) em decorrência 
do desequilíbrio orgânico (Eriksson, Gustaf-
son, Fageström, & Olofsson, 2011). Em outras 
palavras, o idoso, como a criança, responde 
frequentemente de forma sistêmica diante 

de agravos locais que acometem sistemas 
ou aparelhos orgânicos “distantes” do SNC.

Assim como a homeostase orgânica 
pode influenciar o funcionamento cogni-
tivo do idoso, aspectos psicológicos e psi-
copatológicos também podem ter impacto 
significativo nas operações cognitivas. Es-
tados depressivos e ansiosos, dentre outros, 
podem influenciar sobremaneira as funções 
cognitivas (Caixeta, Costa, Caixeta, Nóbre-
ga, & Hanna, 2007). Ressalta-se que é arbi-
trária a separação entre os domínios cogni-
tivo e afetivo, em grande medida. O pleno 
funcionamento cognitivo se apoia em uma 
matriz psicológica livre de cerceamentos 
impostos pelos transtornos psiquiátricos. 
Estressores psicológicos, da mesma forma 
que a doença mental, podem também inter-
ferir no desempenho cognitivo. Exemplifi-
cando: um indivíduo testado em uma situa-
ção de grave litígio familiar ou em uma fase 
de luto pode apresentar alterações nas fun-
ções executivas (déficit atencional, lentidão 
de processamento cognitivo) ou demonstrar 
engajamento insatisfatório durante a avalia-
ção (economia de esforço, impersistência).

Da mesma forma que nos exemplos 
anteriores, aspectos socioculturais podem 
influenciar desde o contato que se estabe-
lece com o examinador e o vínculo que se 
segue até a produção cognitiva, de acor-
do com os tipos de testes escolhidos. Tes-
tes não validados para uma determinada 
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sociedade ou cultura podem resultar em 
achados incongruentes com a realidade da 
vida funcional daquele mesmo sujeito (Cai-
xeta, 2012b). Por exemplo, indivíduos com 
baixa escolaridade carecem de testes espe-
cificamente desenhados para abordar suas 
limitações. Da mesma forma, sujeitos pro-
venientes de outros universos culturais (co-
munidades isoladas, imigrantes, indígenas) 
necessitarão de cuidados especiais no que 
se refere à abordagem de seus problemas e 
queixas, respeitando-se suas crenças, como 
no exame de suas funções cognitivas com 
instrumentos que consigam alcançar a di-
mensão de seu pathos (Caixeta, 2011).

O conjunto dos fatos orgânicos cere-
brais e sistêmicos, psíquicos e socioculturais 
implicará uma abordagem necessariamen-
te integradora na avaliação neurocogniti-
va. Todas essas variáveis emprestam con-
tornos particulares à apresentação de cada 
indi víduo, tornando a ciência da avaliação 
neurocognitiva uma prática que singulari-
za a pessoa.

FUNDAMENTOS DO 
EXAME NEUROCOGNITIVO

Os sintomas que acompanham os trans-
tornos cognitivos estão relacionados geral-
mente à topografia neuroanatômica, e não 
à causa ou à etiologia do processo patológi-
co (Teixeira & Caramelli, 2012). Desse mo-
do, uma mesma doença pode se apresentar 
com características clínicas ou neuropsico-
lógicas diferentes, e uma mesma caracterís-
tica clínica pode se manifestar em doenças 
muito diferentes. Por exemplo, na doen-
ça de Alzheimer (DA), os pacientes podem 
apresentar inicialmente um déficit visio-
construtivo, em vez da alteração clássica de 
memória episódica, sem que isso necessa-
riamente implique outro diagnóstico. Por 
sua vez, o mesmo déficit visioconstrutivo 
pode aparecer em outras doenças.

Assim, seguindo a tradição neuro-
lógica, a avaliação neurocognitiva bus-
ca  estabelecer relações entre sintomas (ou 
 síndromes) neuropsicológicos, topografia e 
processos patológicos (Gusmão, Campos, 
& Teixeira, 2007). Para mapear a localiza-
ção das disfunções cognitivas, obviamente 
o profissional deve ter sólida formação em 
neuroanatomia.  Sugerimos, nesse momen-
to da avaliação, que o examinador se baseie 
nos planos de orientação anatômica cere-
bral e tente, usando um sistema de vetores 
ou eixos anatômicos (Fig. 1.1), responder 
às seguintes questões (Caixeta & Ferreira, 
2012):

 1. As lesões predominam em que lado do 
cérebro: hemisfério direito ou esquer-
do (eixo laterolateral)?

 2. As lesões são mais anteriores ou poste-
riores (eixo ventrodorsal)?

 3. As lesões são mais superiores ou infe-
riores (eixo craniocaudal)?

 4. As lesões são mais corticais ou subcor-
ticais (eixo interno-externo)?

Esse processo orientará a localização 
do(s) sítio(s) neuroanatômico(s) da doen-
ça, e, com isso, reúnem-se dados para se 
chegar ao diagnóstico clínico, sendo que a 
formulação diagnóstica pode ser comple-
mentada por exames laboratoriais, de neu-
roimagem ou neurofisiológicos. Na Figura 
1.2 podem-se observar as etapas da formu-
lação diagnóstica.

O exame neurocognitivo comple-
to é longo, pois inclui a avaliação do de-
sempenho em várias escalas ou instrumen-
tos. Como o tempo é um item valioso em 
instituições com grande demanda ou para 
profissionais muito ocupados, estratégias 
de avaliação breve vêm sendo descritas na 
literatura (Bak & Mioshi, 2007; Cooper & 
Greene, 2005; Hodges, 2007; Kipps & Hod-
ges, 2005). Independentemente do tempo 
disponível, é necessária uma investigação 
precisa, com questões claras desde o início 
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da entrevista clínica, para identificar os do-
mínios cognitivos afetados.

ENTREVISTA CLÍNICA

Aspectos gerais

O ambiente de avaliação deve ser sereno,  si-
lencioso, se possível aconchegante, evi tan-
do-se interrupções desnecessárias du rante 
o exame.

O primeiro momento consiste na 
identificação do paciente, sendo relevan-
te indagar sobre escolaridade e dominância 

manual, formação cultural e religiosa, bem 
como ocupação e hábitos. Aprender sobre 
hábitos, interesses e passatempos do pa-
ciente facilita a elaboração de perguntas 
durante o exame e pode mesmo reforçar a 
aliança examinador-paciente.

A forma de início e o tempo de evo-
lução dos sintomas são aspectos muito im-
portantes da história clínica. Via de regra, a 
primeira disfunção notada (problema inau-
gural) tem uma relevância no estabeleci-
mento do diagnóstico final.

Os antecedentes familiares são relevan-
tes, especialmente com relação a doenças de-
generativas e transtornos psiquiátricos gra-
ves, como esquizofrenia e transtornos do 

FIGURA 1.2 Processo de formulação das hipóteses diagnósticas.
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FIGURA 1.1 Planos, eixos e vetores de orientação para a localização dos sintomas e síndromes neuropsicológicos.

DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO (SINAIS E SINTOMAS)

DIAGNÓSTICO TOPOGRÁFICO (LOCALIZAÇÃO NEUROANATÔMICA)

DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO/ETIOLÓGICO (DOENÇA)
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humor. O auxílio de um questionário pre-
viamente respondido pelo paciente ou fa-
miliar pode economizar tempo na consulta, 
além de direcionar a atenção para assuntos  
específicos dos antecedentes familiares e mé-
dicos. As comorbidades clínicas e o uso de 
fármacos podem agravar queixas cognitivas.

O acompanhante ou o cuidador deve 
ser considerado na entrevista, mesmo por-
que a quantidade e a qualidade de informa-
ção apresentada pelo paciente podem ser 
mínimas, faltando-lhe frequentemente crí-
tica ou insight para seus próprios proble-
mas e limitações. É fundamental, porém, 
não deixar que o acompanhante atrapalhe a 
avaliação do paciente, não o interrompen-
do ou falando por ele nos momentos em 
que estiver sendo interrogado.

A história clínica é um excelente guia 
para o exame subsequente.

Memória

Tradicionalmente, as queixas de esqueci-
mento são as razões mais frequentes de en-
caminhamento dos pacientes para avalia-
ção neuropsicológica e proporcionam um 

bom ponto de partida para a consulta, ain-
da que não sejam muito específicas. Mui-
tas vezes, a família se queixa de memória e 
o problema, na verdade, é outro; por exem-
plo, esquecimento de palavras indicando 
anomia ou afasia, e não amnésia. Para ana-
lisar queixas relacionadas à memória, deve-
-se fazer uma distinção básica entre suas di-
ferentes categorias.

A memória episódica (eventos da ex-
periência pessoal), que pode ser anterógra-
da (novas informações recentemente arma-
zenadas) ou retrógrada (informações mais 
antigas), depende do sistema hipocam-
po-diencefálico para seu funcionamento 
(Quadro 1.1). Na síndrome amnéstica, ha-
verá queixa da memória anterógrada com 
razoável preservação da retrógrada no iní-
cio das demências, mas, à medida que o 
curso avança, também esta última vai se 
mostrando comprometida. A amnésia an-
terógrada relativamente pura pode ser en-
contrada quando há dano hipocampal, 
particularmente no início da DA, na ence-
falite herpética e na esclerose mesial tem-
poral da epilepsia do lobo temporal. Uma 
síndrome amnéstica transitória, com défi-
cit anterógrado mais pronunciado e déficit 

Quadro 1.1

Dados da história clínica que sugerem amnésia anterógrada ou retrógrada

Amnésia anterógrada:

 esquecimento de eventos pessoais e familiares recentes
 dificuldade com a data atual
 perguntas ou histórias repetitivas
 perda de objetos e pertences pela casa
 dificuldade na lembrança de recados
 aumento da necessidade de listas ou agendas
 incapacidade de acompanhar e/ou lembrar-se do enredo de filmes, livros e novelas

Amnésia retrógrada:

 perda de dados autobiográficos antigos
 dificuldade com datas antigas importantes
 perda de familiaridade com parentes
 desorientação, com pouco senso de direção
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retrógrado variável, é observada na amné-
sia global transitória, enquanto “memórias 
em lacunas” e repetição de breves episódios 
de esquecimento sugerem amnésia epilép-
tica. A confabulação, como na síndrome de 
Korsakoff, pode ser delirante, porém mais 
comumente envolve a desorganização e fu-
são de memórias reais, que acabam sendo 
evocadas fora de contexto (Kipps & Hod-
ges, 2005).

Outro sistema importante é o da me-
mória semântica, que se encarrega dos sig-
nificados das palavras e do conhecimento 
geral, sendo que seu bom funcionamento 
depende da integridade das porções ante-
riores do lobo temporal. Pacientes com dé-
ficit semântico costumam se queixar de “es-
quecimento de palavras”. O vocabulário se 
encontra reduzido, sendo frequente a troca 
de palavras específicas por termos genéricos 
e vagos. Há um prejuízo concomitante na 
compreensão do significado das palavras, o 
que inicialmente ocorre para palavras me-
nos utilizadas. Ressalta-se que dificuldade 
para “encontrar palavras” pode ser obser-
vada em quadros ansiosos e no envelheci-
mento não patológico, mas nesses casos o 
problema é variável ou flutuante, não rela-
cionado ao prejuízo na compreensão.

A memória de trabalho (do inglês 
working memory) se refere à capacidade 
que permite manter informações relevantes 
por alguns segundos durante a execução de 
uma determinada tarefa, sendo dependen-
te da porção dorsolateral do córtex fron-
tal. As queixas incluem: iniciar tarefas e não 
finalizá-las, perder a linha de pensamen-
to, esquecer-se do motivo de ir a um cô-
modo, não conseguir manter informações 
por  períodos curtíssimos, esquecer que es-
tá ao telefone e trocar de atividade, etc. Ge-
ralmente, esses sintomas são mais evidentes 
para os pacientes que para os acompanhan-
tes. A memória de trabalho é sensível ao en-
velhecimento não patológico e a processos 
patológicos diversos, estando comprometi-
da em quase todas as formas de demência, 

bem como em muitos transtornos psiquiá-
tricos.

Linguagem

Um equívoco comum em entrevistas clí-
nicas é reduzir a participação do pacien-
te, mantendo a conversação apenas com 
o acompanhante. É fundamental ouvir o 
discurso do paciente, observando atenta-
mente sua fluência, articulação, prosódia, 
com preensão e pragmatismo. Pode-se iden-
tificar facilmente dificuldade para encon-
trar palavras e erros parafásicos, mas outros 
distúrbios da linguagem podem ser de difí-
cil detecção, sobretudo quando se mantém 
a conversa em torno de assuntos domina-
dos pelo paciente, sem sair de sua zona de 
conforto linguístico. Eventualmente, uma 
história de fluência deficitária pode mas-
carar anomia significativa ou incompreen-
são de certas palavras, o que torna relevante 
a avaliação rotineira do uso e do entendi-
mento de palavras infrequentes.

Função executiva

Como a disfunção executiva é uma das que 
mais repercutem na funcionalidade e nas 
atividades de vida diária do paciente, com 
frequência os prejuízos relacionados cha-
mam atenção da família e são relatados 
na consulta. Prejuízos desse domínio cog-
nitivo costumam envolver tomadas de de-
cisão, erros de planejamento, julgamento, 
solução de problemas, controle do impul-
so e pensamento abstrato. A função execu-
tiva é tradicionalmente atribuída ao córtex 
dorsolateral pré-frontal, mas esse conjun-
to de habilidades se distribui de forma mais 
ampla no cérebro, envolvendo substância 
branca frontal e núcleos da base. Uma in-
finidade de doenças pode evoluir com dis-
função executiva, visto que os lobos fron-
tais são o sítio de manifestação de muitos 
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processos patológicos degenerativos, vas-
culares, neoplásicos, infecciosos, inflamató-
rios e traumáticos.

Apraxia

O termo apraxia se refere à incapacidade 
de executar movimentos aprendidos, estan-
do as funções motoras e sensitivas intactas. 
Ainda que existam categorias, como ideo-
motora e ideatória, essa classificação é pou-
co utilizada na prática clínica. Parece mais 
útil descrever a localização da apraxia (oro-
bucal ou de membros) e descrever qual é 
o tipo de execução comprometido – por 
exemplo, se há erros espaciais ou de sequên-
cia nas diferentes tarefas.

A identificação da topografia da apra-
xia é assunto controverso, mas o lobo pa-
rietal esquerdo e os lobos frontais parecem 
desempenhar papel evidente. A apraxia 
orobucal está intimamente associada às le-
sões da região inferior do lobo frontal es-
querdo e ínsula, e frequentemente é acom-
panhada por afasia motora, relacionada à 
lesão da área de Broca. Apraxia assimétrica 
progressiva e restrita a membros sugere de-
generação corticobasal.

Habilidade visioespacial

Nesta área, a família ou o próprio pacien-
te relatam dificuldade de orientação espa-
cial (perde-se em lugares conhecidos), in-
capacidade para traçar mapas mentais de 
deslocamento de uma região para outra, di-
ficuldade de reconhecimento ou de síntese 
visual.

As informações do córtex visual são 
direcionadas por meio do córtex temporal 
ou parietal por uma de duas vias: a via dor-
sal (“onde”) conecta a informação visual 
com a posição espacial e orientação no lobo 
parietal, enquanto a via ventral (“o quê?”) 
conecta a informação visual com o arquivo 

de conhecimento semântico nos lobos tem-
porais. Os campos visuais frontais direcio-
nam nossa atenção para alvos em nosso 
campo visual.

AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA

A avaliação psiquiátrica constitui elemen-
to fundamental no contexto da avaliação 
neurocognitiva (Teixeira & Kummer, 2012). 
Como mencionado previamente, estados 
alterados do humor e outros sintomas psi-
copatológicos podem influenciar algumas 
funções cognitivas ou mesmo o processo de 
avaliação. Embora cada vez mais utilizadas, 
as escalas ou os inventários de autopreen-
chimento não substituem a avaliação psi-
quiátrica para estabelecer o diagnóstico de 
transtornos mentais.

Muito frequentemente, o paciente ne-
ga os sintomas comportamentais, mas o 
acompanhante pode ajudar a relatar algum 
comportamento social embaraçoso, altera-
ções nos hábitos e nas preferências alimen-
tares ou comportamento sexual inapropria-
do.

A capacidade de sentir empatia e jul-
gar o estado emocional dos outros (Teoria 
da Mente) costuma estar comprometida nas 
síndromes associadas ao córtex pré-frontal 
ventromedial. A apatia é um traço comum 
de inúmeras doenças neurológicas e trans-
tornos psiquiátricos no idoso, e geralmen-
te se refere ao acometimento de estruturas 
mediais pré-frontais ou giro do cíngulo an-
terior. A impersistência pode revelar uma 
“economia de esforço” de pacientes apáti-
cos ou deprimidos, ou também lesões do 
lobo frontal direito. A impulsividade pode 
indicar prejuízo da inibição, uma função da 
região orbital do lobo frontal direito.

Na investigação do estado do humor, 
deve haver questionamento sobre senti-
mentos dominantes, irritabilidade, ane-
donia, nível de ânimo ou disposição e de 
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atividade psicomotora, alterações do sono, 
apetite ou libido e presença de ideias nega-
tivas, de morte ou de suicídio. A relação en-
tre humor e cognição é bastante complexa. 
Doen ças neurodegenerativas, que cursam 
com alterações cognitivas, exibem comu-
mente sintomas afetivos. Entretanto, indi-
víduos com transtornos do humor podem 
apresentar prejuízo da memória e das fun-
ções executivas. O surgimento de um trans-
torno do humor em idade avançada deve 
alertar para um processo neurodegenerativo.

Sintomas produtivos (delírios e alu-
cinações) podem ocorrer em diversas con-
dições no idoso, não apenas nas psicoses 
funcionais, mas também em demências, 
doenças da substância branca, intoxicações 
exógenas, alterações metabólicas, doenças 
infecciosas, entre outras. Os delírios mais 
comuns são os persecutórios, que podem 

prejudicar a avaliação clínica e gerar des-
confiança e agressividade. As alucinações 
visuais sugerem causa orgânica e são proe-
minentes na demência com corpos de Lewy 
e em estados confusionais agudos (deli-
rium). Na síndrome de Charles Bonnet, en-
contram-se alucinações visuais associadas à 
baixa acuidade visual.

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA

O exame neurológico tradicional deve in-
tegrar a avaliação abrangente de um indiví-
duo com queixas cognitivas. Há um grande 
número de sinais e sintomas neurológicos, 
raramente patognomônicos, que acompa-
nha síndromes ou transtornos cognitivos 
específicos (Quadro 1.2).

Quadro 1.2

Achados neurológicos associados a doenças que cursam com déficits cognitivos

Características 
neurológicas Comum ou precoce Menos comum ou tardia

Parkinsonismo 
(bradicinesia, 
rigidez, tremor 
de repouso) 

Coreia 

Distonia

Mioclonia 
 

Ataxia 
 
 

Apraxia orobucal

Alterações da mo-
tricidade ocular

Doença de Parkinson (DP), degeneração 
corticobasal (DCB), paralisia supranu-
clear progressiva (PSP), demência fronto-
temporal (DFT), demência com corpos de 
Lewy (DCL) demência vascular (DV)

Doença de Huntington (DH), atrofia den-
torubropalidoluysiana (DRPLA)

DCB, DW, DH

Doença priônica, DCB, DA familiar, ence-
falopatia metabólica (asteríxis) 

Doença priônica, esclerose múltipla 
(EM), ANS, W-K, ataxias espinocerebela-
res (SCA), NBIA, DRPLA, DW, leucodis-
trofia

DCB, afasia progressiva não fluente

PSP, DH, Niemann-Pick C (NPC), 
Wernicke-Korsakoff (W-K)

Doença de Alzheimer (DA), 
demência pugilística, doença de 
Wilson (DW), neurodegeneração por 
acúmulo de ferro cerebral (NBIAS), 
leucodistrofias, DRPLA

Autoimune (lúpus, coreia 
reumática)

DA, Lech-Nyhan

Atrofia de múltiplos sistemas 
(AMS), DCL, pós-anóxia, Whipple 
(miorritmia facial)

 
 
 

 

(Continua)
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Apesar de o exame neurológico não 
estar alterado nas fases precoces de muitas 
doenças neurodegenerativas, como doença 
de Alzheimer e degenerações lobares fronto-
temporais, em outras, como demência vas-
cular e demência com corpos de Lewy, ele 
estará comprometido e constituirá elemen-
to importante para o diagnóstico (Coo per & 
Greene, 2005).

AVALIAÇÃO FUNCIONAL

Um dos critérios fundamentais para a 
constatação da presença da síndrome de-
mencial é o prejuízo nas atividades da vi-
da diária (AVDs), ou seja, nas funções as-
sociadas a higiene pessoal e alimentação 
(AVDs básicas), manejo rotineiro de uten-
sílios domés ticos, deslocamento, incluin-
do direção veicular segura e controle da 

própria medicação e do orçamento domés-
tico (AVDs instrumentais). Para responder 
a essas questões, é necessário um acompa-
nhante confiável, posto que o paciente mui-
tas vezes omite ou não reconhece suas pró-
prias limi tações.

Dirigir, por exemplo, é uma AVD que 
requer um conjunto complexo de capacida-
des cognitivas para sua plena efetivação e, 
portanto, constitui uma função sensível aos 
primeiros sinais de um transtorno cogniti-
vo. É uma AVD relevante também porque 
pode estar relacionada à liberdade de ir e vir 
do idoso e, portanto, à sua qualidade de vi-
da. Prejuízos nas habilidades visioespaciais, 
como copiar o desenho de cubo ou de pen-
tágonos e desenhar as horas em um relógio, 
são bons marcadores do aumento de risco 
ao dirigir. A falta de insight ou crítica do pa-
ciente compromete a conscientização des-
se risco.

Quadro 1.2

Achados neurológicos associados a doenças que cursam com déficits cognitivos (continuação)

Características 
neurológicas Comum ou precoce Menos comum ou tardia

Membro alienígena

Sinais piramidais 
 

Sinais de neuropa-
tia periférica 

Anosmia 

Alucinações visuais

Sinais frontais 
(comportamento 
de utilização, 
reflexos de 
preen são, 
sucção, palmo-
mentoniano)

DCB

Doença do neurônio motor (DNM), 
EM, AMS, SCA, leucodistrofia, doença 
priônica, hidrocefalia

Leucodistrofia (especialmente 
metacromática), deficiências 
vitamínicas, SCA, DNM

Traumatismo craniano, maioria das 
doenças neurodegenerativas (DH, DP, DA)

DCL, delirium

Demência subcortical, leucodistrofia, 
DFT, PSP, DW, tumores frontais, 
hidrocefalia

Lesão do corpo caloso

DFT, DA familiar 
 

Neuroacantocitose 
 

Tumores de fossa craniana anterior

Fonte: Kipps e Hodges (2005).
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AVALIAÇÃO NEUROCOGNITIVA

Durante o exame neurocognitivo, pode ser 
conveniente cotejar elementos da entrevis-
ta clínica com testes cognitivos específicos 
para confirmar de imediato a suspeita clí-
nica (Lefèvre & Caixeta, 2012). Examinado-
res habilidosos conseguem realizar parte de 
suas avaliações durante um diálogo descon-
traído com o paciente, tornando a consulta 
mais agradável para ambos.

É importante que o examinador te-
nha sempre em mente que uma determi-
nada disfunção cognitiva (p. ex., amné-
sia para material visual) pode resultar do 
prejuízo de diferentes domínios cognitivos 
(atenção, linguagem, habilidade visioespa-
cial) que dão suporte àquela função especí-
fica. Assim, é importante que o examinador 
procure distinguir “funções-meio” (funções 
cognitivas que dão suporte a outras que de-
las dependem) de “funções-fim” (funções 
cognitivas alimentadas pelas funções-meio 
e que, em última análise, conferem a identi-
dade da função testada) para compreender 
a origem primeira do problema.

Atenção e nível de alerta

A atenção pode ser testada de diversas for-
mas, inclusive durante a entrevista clínica. 
Desatenção grave, por exemplo, que acom-
panha um estado confusional agudo (de-
lirium) será facilmente detectada, notan-
do-se dificuldade do paciente em manter 
contato visual ou foco durante uma conver-
sa mais prolongada. Essa desatenção mais 
pronunciada pode ser secundária à redução 
do nível de alerta, sendo acompanhada de 
inquietação ou inibição psicomotora.

Para avaliação mais objetiva da aten-
ção, pode-se solicitar ao paciente que rea-
lize subtrações em série de 7 a partir de 
100, como no Miniexame do Estado Men-
tal, que fale uma série (ou span) de dígitos 

e os meses do ano em ordem inversa. O 
teste de span de dígitos é quase puramen-
te atencional, envolvendo memória de tra-
balho. Comece com três dígitos e assegure-
-se que sejam repetidos individualmente, 
e não de forma agrupada como se diz um 
número de telefone (p. ex., 2-4-7-5, e não 
24-75). O desempenho esperado médio é 
de 6 ± 1 dígitos, dependendo da idade e 
da capacidade intelectual global. O span 
de dígitos no sentido inverso costuma ser 
menor que a ordem direta em 1 dígito. É 
aconselhável escrever os números a serem 
usados antes de iniciar o teste (Bak & Mio-
shi, 2007; Hodges, 2007; Kipps & Hodges, 
2005).

Orientação

Três formas de orientação devem ser pes-
quisadas: temporal, espacial e autopsíquica. 
Geralmente, a orientação temporal é a pri-
meira a ser comprometida, e a autopsíqui-
ca, a última.

O examinador deve iniciar o exa-
me por perguntas mais fáceis no intuito de 
não desanimar o paciente e, assim, o enga-
jamento no processo de avaliação. Entre os 
indivíduos com demência, o dia do mês é a 
questão que mais erram, e as horas, a que 
mais acertam. Frequentemente o pacien-
te com DA também erra o ano para menos, 
sendo que nos quadros de simulação os pa-
cientes geralmente erram para mais. Na sín-
drome de Ganser, entidade clínica rara, ca-
tegorizada nos transtornos dissociativos, o 
indivíduo confere resposta próxima à cor-
reta para a maioria, senão todas, das ques-
tões.

A orientação espacial é comprometi-
da posteriormente à temporal. Pode-se per-
guntar, por exemplo, sobre o caminho per-
corrido até o hospital. Deve-se observar se, 
ao deixar o consultório, o paciente é capaz 
de identificar corretamente a saída. Quando 
o sujeito se perde em sua própria casa ou na 
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vizinhança, isso denota uma desorientação 
mais avançada.

A orientação autopsíquica ou pessoal 
se refere aos dados que identificam o sujei-
to. A desorientação para a própria identi-
dade ocorre geralmente na amnésia psico-
gênica, na simulação e nas fases avançadas 
das demências.

Linguagem

A linguagem deve ser avaliada em situação 
de diálogo, atentando-se para compreen-
são, fluência, pragmatismo e elementos es-
truturais (fonologia, sintaxe e semânti-
ca). Testes podem ser aplicados para avaliar 
compreensão, nomeação, repetição, leitura 
e escrita.

Análise do discurso

A análise do discurso faz-se a partir da pro-
dução verbal espontânea do paciente. Para 
estimular a produção de discurso, pode-se 
adotar a estratégia de perguntas sobre da-
dos da história clínica ou da biografia do 
sujeito.

O discurso é caracterizado como “não 
fluente” se o paciente não consegue ou tem 
dificuldade em falar, se o discurso é pro-
duzido com esforço, muito lentamente, e é 
constituído sobretudo por substantivos iso-
lados ou frases curtas e com erros de gra-
mática (Leal & Martins, 2005). Nessa ca-
tegoria de discurso, podem ser observados 
graus variados de comprometimento:

 Mutismo – o paciente não produz qual-
quer som, mas nota-se que ele tem a in-
tenção de se comunicar, seja pelo olhar, 
por gestos ou mesmo pela escrita.

 Emissão de estereótipo – o paciente 
produz a mesma palavra/som ou frase 
sempre que tenta se comunicar (p. ex., 
“tan-tan”).

 Produção de palavras ocasionalmen-
te corretas – o paciente consegue emi-
tir algumas palavras corretas, sobretudo 
formas do discurso automático (p. ex., 
“ai, Jesus!”, “Nossa Senhora”), palavras 
de conteúdo emocional e por vezes al-
guns nomes (substantivos).

 Frases telegráficas – o discurso é redu-
zido aos seus elementos essenciais, 
sendo constituído por palavras sem 
elementos de ligação ou partículas gra-
maticais (preposições, pronomes, con-
junções) e com erros sintáticos, sobre-
tudo conjugação incorreta dos verbos 
(p. ex., “Amanhã ir cinema amigo”).

Todavia o discurso classifica-se co-
mo “fluente” quando é produzido sem es-
forço (naturalmente), as frases apresentam 
extensão normal e o débito verbal (número 
de palavras por unidade de tempo), a me-
lodia e o ritmo são normais. Se for descon-
siderado o conteúdo do que o paciente está 
tentando dizer, atentando-se apenas para a 
forma do discurso, ele parecerá normal. Es-
se discurso tem frequentemente pouco con-
teúdo informativo devido à falta de nomes 
(substantivos), ao uso de palavras incorre-
tas (parafasias) e aos circunlóquios (Leal & 
Martins, 2005). Nos discursos fluentes po-
dem ser encontrados vários tipos de altera-
ções:

 Discurso jargonofásico ou jargão – ca-
racteriza-se pela emissão de neologis-
mos (palavras que não fazem parte da 
língua portuguesa nem de qualquer 
 outra língua) ou de parafasias semân-
ticas (troca de palavras por outras 
 existentes), sendo incompreensível, ape-
sar de manter todas as características 
físicas da língua (prosódia, entoação, 
melodia, articulação). Alguns pacien-
tes com esse tipo de discurso podem 
ser confundidos com doentes confu-
sos (com delirium) ou com transtornos 
mentais.
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 Discurso com predomínio de parafasias 
– o paciente usa com muita frequência 
parafasias, sendo que um ouvinte aten-
to pode compreender parte do discurso. 
As parafasias podem ser fonêmicas ou 
semânticas; literais (quando há substi-
tuição de uma palavra por outra de som 
semelhante, “faca” por “vaca”) ou fono-
lógicas (quando há transposição, omis-
são ou adição de sons [p. ex., “batanata” 
por “batata”]); e, ainda, neologísticas 
quando não há qualquer semelhança 
com a palavra-alvo.

 Circunlóquio – para suprir falta dos no-
mes, o paciente os substitui por um nú-
mero exagerado de palavras, rodeando 
o assunto, o que pode comprometer o 
entendimento do discurso.

 Predomínio de pausas anômicas – o pa-
ciente recorre frequentemente a pala-
vras como “coisa”, “negócio” ou “aquilo”, 
ou descreve a função do objeto (p. ex., 
“aquela coisa que se usa para cortar”). 
Faz pausas frequentes à procura de pala-
vras, e a expressão pode ser entrecortada.

Compreensão

A dificuldade de compreensão é frequen-
temente interpretada de forma equivocada 
pela família como déficit auditivo. Queixas 
de dificuldade em atender uma solicita-
ção, problemas ao usar o telefone ou afas-
tamento de conversas em grupo podem ser 
pistas mais sutis dessa dificuldade de com-
preensão.

É recomendável iniciar a avaliação da 
compreensão com instruções simples, difi-
cultando-as gradualmente, como no Teste 
de Token: “pegue o círculo azul e depois o 
quadrado amarelo”, seguindo para um co-
mando mais difícil “pegue o círculo azul de-
pois de pegar o quadrado amarelo e o triân-
gulo vermelho”.

Nesse sentido, inicia-se também tes-
tando a compreensão de palavras isoladas, 

para depois testar a compreensão de fra-
ses. Empregando-se itens comuns (moeda, 
chave, caneta), solicita-se ao paciente que 
aponte para cada um após ser dito o nome 
do objeto. A compreensão de frases pode 
ser avaliada com uma frase com vários itens 
comuns a fim de elaborar questões sintati-
camente mais complexas. Por exemplo, po-
demos perguntar “se Maria é irmã de José e 
José é filho de Joana, o que Maria é de Joa-
na?”.

Compreensão conceitual pode ser 
avaliada a partir dos mesmos itens do tes-
te de compreensão de palavras isoladas. No 
entanto, pede-se, por exemplo, para que o 
indivíduo aponte para o objeto “usado pa-
ra prender papéis”. Da mesma forma, pode-
-se perguntar “qual inseto fabrica mel?”. Es-
te último tipo de nomeação ajuda a excluir 
déficit visual enquanto se avalia a capacida-
de semântica.

Nomeação

A capacidade de nomeação representa uma 
classe verbal de ordem superior que envol-
ve classes de estímulos arbitrários (coisas 
ou eventos com nomes particulares) e cor-
respondentes topografias verbais arbitrárias 
(as palavras que servem como seus nomes), 
em uma relação bidirecional.

A intensidade da anomia é útil co-
mo um índice geral da gravidade do pre-
juízo da linguagem, sendo uma caracterís-
tica proeminente em praticamente todos 
os pacientes afásicos. A anomia tende a ser 
mais evidente ou intensa para itens de baixa 
frequência no vocabulário. Por isso, em vez 
de empregar itens comuns para testar o pa-
ciente, como caneta ou relógio, é mais sen-
sível perguntar sobre itens menos óbvios, 
como grampeador ou carimbo.

Parafasias fonêmicas (como “pegue 
na minha mãe” em vez de “pegue na minha 
mão”) e parafasias semânticas (trocar “lá-
pis” por “borracha” ou “anel” por “pulseira”) 
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também podem ocorrer, respectiva mente, 
na afasia progressiva primária e na demên-
cia semântica. Respostas gerais, que reme-
tem à classe e não ao item específico (co-
mo responder “animal” para a figura de um 
“cachorro”), podem ocorrer com a dete-
rioração da memória semântica, como na 
demência semântica. Já as lesões posterio-
res, particularmente aquelas do giro angu-
lar, podem originar anomia pronunciada 
para objetos por déficit no reconhecimen-
to vi sual e podem estar associadas a alexia 
(Bak & Mioshi, 2007; Hodges, 2007; Kipps 
& Hodges, 2005).

Leitura

Alterações da compreensão são comumen-
te acompanhadas de incapacidade para ler 
em voz alta, ainda que o contrário não se-
ja necessariamente verdadeiro. A leitura po-
de ser testada solicitando-se ao paciente que 
leia a frase “feche os olhos” do Miniexame 
do Estado Mental ou algumas frases de um 
texto compatível com o nível de escolarida-
de do paciente. Deve-se testar também a lei-
tura de palavras irregulares.

Pacientes com alexia pura apresen-
tam o fenômeno da leitura letra-por-
-letra, com erros frequentes e dificulda-
des na identificação das letras. A dislexia 
por negligência está restrita, comumen-
te, à parte inicial da palavra, tomando a 
forma de uma omissão ou substituição 
(p. ex., “ilha” no lugar de “pilha” ou “fo-
lha” em vez de “rolha”). Na dislexia de su-
perfície, o paciente tem dificuldade para 
ler palavras irregulares, ou seja, palavras 
com a escrita diferente da pronúncia, co-
mo “tóxico” ou “máximo”, que confun-
dem o fonema /ks/ ou /ss/ por /ch/. Os 
disléxicos profundos têm grande dificul-
dade para ler palavras abstratas em com-
paração a palavras mais concretas (p. ex., 
“dor” e “vida” em relação a “bola” e “jaque-
ta”), além de cometerem erros semânticos 

(con fundir, por exemplo, “canário” com 
“papagaio”).

Escrita

A escrita é mais vulnerável a disfunções ce-
rebrais do que a leitura. Para avaliar essa ca-
pacidade, pede-se ao paciente que escreva 
seu nome, o que muitos afásicos conseguem 
fazer, pois é quase uma atividade automá-
tica. Verifica-se se ocorreu mudança da ca-
ligrafia – por exemplo, micrografia (como 
na doença de Parkinson) ou trêmula (co-
mo no tremor essencial ou algumas formas 
de ataxia). Em seguida, pode-se realizar um 
ditado, incluindo sempre palavras irregula-
res, como “berinjela” ou “mochila”. Se o pa-
ciente tiver sucesso nessa tarefa, solicita-se 
que escreva uma frase mediante ditado e, 
por fim, que escreva uma frase espontanea-
mente. Esta última tarefa é sempre mais di-
fícil, pois depende também da preservação 
da criatividade e da iniciativa, capacidades 
comprometidas em disfunções executivas 
frontais. Deve-se atentar para a ocorrência 
de perseverações (repetição inadequada de 
palavras ou frases).

Ressalta-se que uma mesma incapaci-
dade – no caso, a disgrafia – pode resultar 
de disfunção em diferentes domínios cog-
nitivos. Portanto, alterações distintas, como 
apraxia, disfunção visioconstrutiva, negli-
gência, dificuldades na memória de traba-
lho, podem culminar em disgrafia, que po-
derá exibir características particulares de 
cada uma das disfunções que a originou. A 
identificação da causa subjacente à disgrafia 
tem implicações na seleção da modalidade 
de reabilitação do sintoma.

Repetição

Usa-se uma série de palavras e frases de com-
plexidade crescente para avaliar a repetição. 
Repetir “liquidificador” ou “constituição”, 
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seguido de uma investigação quanto às ca-
racterísticas do objeto, pode avaliar o pro-
cesso semântico simultaneamente. Deve-se 
atentar para parafasias fonêmicas durante 
a repetição. A repetição de frases pode ser 
avaliada com a frase “nem aqui, nem ali, 
nem lá” do Miniexame do Estado Mental.

Memória

Devem-se testar as memórias verbal e vi-
sual, pois os pacientes podem exibir maior 
dificuldade em uma do que na outra. Por 
exemplo, lesões do hipocampo esquerdo se 
relacionam a alterações de memória verbal, 
enquanto as do hipocampo direito, a altera-
ções da memória visual.

Costuma-se solicitar ao paciente para 
evocar três itens previamente mencionados, 
como no Miniexame do Estado Mental. Pa-
ra a correta avaliação da memória episódi-
ca, deve-se verificar se o paciente registrou 
previamente os itens, sendo que o registro 
inadequado está bastante associado a desa-
tenção. Quando o paciente tem reconheci-
damente dificuldades na evocação da me-
mória, deve-se investigar se o problema foi 
no registro (amnésia límbica) ou no resga-
te (amnésia frontal). Para isso, basta ofere-
cer pistas, como uma lista contendo os itens 
mencionados, sendo que o paciente com 
problema no resgate terá bom desempenho 
na tarefa.

Memória anterógrada não verbal po-
de ser avaliada solicitando-se ao paciente 
que copie formas geométricas e, posterior-
mente, que ele se recorde delas. Alternativa-
mente, escondem-se alguns objetos de for-
ma aleatória pela sala sob o olhar do sujeito 
e, alguns minutos depois, questiona-se so-
bre a localização deles.

Pedir para que o paciente se lembre 
de eventos com grande repercussão ou de 
nomes de autoridades também é útil para 
testar a memória retrógrada. Para avaliar a 
memória autobiográfica, há a necessidade 

da colaboração de um informante. Pacien-
tes com DA inicial podem apresentá-la rela-
tivamente preservada. Lacunas na memória 
autobiográfica, nas quais curtos períodos 
de tempo ou eventos foram esquecidos, são 
traços característicos da amnésia epiléptica 
transitória (Hodges, 2007).

Funções executivas

As funções executivas são funções com-
plexas necessárias para planejar, organizar, 
guiar, revisar e monitorar o comportamen-
to necessário para alcançar metas. Por meio 
delas, por exemplo, focaliza-se a atenção em 
determinada atividade sem a interferência 
de estímulos distratores. As funções execu-
tivas também permitem guiar as ações mais 
por estímulos do que por influências exter-
nas, ou seja, permitem a autorregulação do 
comportamento (Caixeta, 2010).

Impersistência, impulsividade, 
estimativa cognitiva, 
perseveração e provérbios

Impersistência constitui a incapacidade de 
manter uma tarefa em curso, principalmen-
te diante de estímulos concorrentes, estan-
do relacionada a lesões na área pré-frontal 
direita.

Impulsividade é pensada de modo a 
refletir falha de inibição de resposta e é vis-
ta na patologia frontal inferior. Ela pode 
ser avaliada por meio do teste Go-No-Go. 
O examinador instrui o paciente que toque 
uma vez, em resposta a um simples toque, 
e de reter a resposta para dois toques. Es-
se teste pode ser dificultado, alterando a re-
gra inicial depois de várias tentativas (p. ex., 
“toque uma vez quando eu bater duas  ve-
zes e não toque em nada quando eu ba-
ter uma vez”). O teste das três posições 
de Luria, uma tarefa motora sequencial, é 
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considerado uma tarefa do lobo frontal es-
querdo e é discutido mais detalhadamen-
te a seguir.

A capacidade de mudar de tarefa e a 
inibição de respostas inapropriadas ou per-
severativas pode ser testada, também, pe-
dindo ao paciente que copie uma pequena 
sequência que alterna quadrados e triângu-
los, continuando até o fim da página. Perse-
veração em desenhar uma forma ou outra 
pode ser vista em déficits do lobo frontal, 
mas o teste é relativamente pouco sensível. 
Mais exemplos clínicos de perseveração in-
cluem palilalia ou palilogia, que são carac-
terizadas pela repetição de sons ou palavras, 
respectivamente, enquanto a repetição de 
tudo o que se ouve é conhecido como eco-
lalia.

Questões sobre a semelhança entre 
dois objetos conceitualmente semelhan-
tes podem ser usadas para avaliar o racio-
cínio inferencial, que pode estar prejudica-
do da mesma maneira. Pares simples, tais 
como “maçãs e laranjas” ou “mesa e ca-
deira”, são testados primeiro, seguidos por 
mais pares abstratos, como “amor e ódio” 
ou “escultura e sinfonia”. Os pacientes em 
geral res pondem de forma muito concre-
ta que são dois objetos “diferentes” ou que 
eles “não são semelhantes”, apesar da forma 
e do conceito abstrato que ligam os pares. 
Testar significados de provérbios provavel-
mente mede uma habilidade similar, mas é 
altamente dependente da capacidade edu-
cacional pré-mórbida e da formação cul-
tural.

Os testes de estimativa cognitiva po-
dem incitar respostas bizarras ou impro-
váveis em pacientes com disfunção frontal 
ou executiva. Embora seja um teste formal, 
com normas de pontuação definidas, ele 
pode ser realizado à beira do leito, pedindo-
-se, por exemplo, que o paciente diga a altu-
ra do Cristo Redentor, a população de São 
Paulo, ou a velocidade de um avião (Bak & 
Mioshi, 2007; Hodges, 2007; Kipps & Hod-
ges, 2005).

Fluência verbal

A fluência de letras (fonética) e a fluência 
de categorias (semântica) são testes úteis 
para o estudo da função executiva. Os pa-
cientes são convidados a produzir tantas 
palavras quanto possível em um intervalo 
de tempo de um minuto, começando com 
uma letra particular do alfabeto (F, A e S). 
Nomes próprios e geração de palavras por 
meio da sufixação de uma única raiz (p. 
ex., educação, educador, educando) não são 
permitidos. A fluência semântica é testada 
solicitando-se, por exemplo, que o pacien-
te diga o maior número possível de animais 
em um minuto. A fluência de letras é geral-
mente mais difícil. Indivíduos com com-
prometimento frontal ou subcortical pon-
tuam mal em ambas as fluências, mas pior 
na de letras. Em contraste, pacientes com 
déficits semânticos, como demência semân-
tica ou DA, têm prejuízo mais pronunciado 
para fluência semântica do que para fonéti-
ca (Bak & Mioshi, 2007; Hodges, 2007; Ki-
pps & Hodges, 2005).

Apraxia

Uma avaliação básica das apraxias deve en-
volver as seguintes tarefas (Kipps & Hodges, 
2005; Lefèvre & Nitrini, 1985):

 Imitação de gestos, tanto com significa-
do (p. ex., saudação, sinal de carona) co-
mo sem significado (Fig. 1.3).

 Movimentos orobucais (apagar uma 
vela, colocar a língua para fora, tossir, 
estalar os lábios).

 Tarefa sequencial (comandos das três 
posições de Luria [punho, borda, pal-
ma] ou o teste de bater os dedos [finger 
tap]).

 Uso simulado de objetos (fingir abrir 
uma porta girando a chave, escovar os 
dentes, fixar um prego com um marte-
lo). Um erro comum é a utilização de 

Caixeta - 2013.indd   30 13/9/2013   11:26:47



NEUROPSICOLOGIA GERIÁTRICA          31

uma parte do corpo como ferramenta, 
tal como utilizar o dedo como escova de 
dentes (instrumentalização). O uso do 
objeto real geralmente melhora o de-
sempenho nas apraxias ideomotoras.

Apraxia de vestimenta 
e apraxia construtiva

A apraxia de vestimenta é testada solicitan-
do-se ao paciente que vista uma roupa que 
foi virada ao avesso. Copiar modelos, como 
um cubo ou os pentágonos entrelaçados do 
Miniexame do Estado Mental, e desenhar as 
horas de um relógio de ponteiro são bons 
testes de habilidade construtiva, e podem 
ainda identificar negligência. Lesões do la-
do esquerdo tendem a causar simplificação 
da cópia, enquanto certas lesões do lado di-
reito podem resultar em relações espaciais 
anormais entre partes constituintes da fi-
gura. Ressalta-se que, embora os déficits 
na capacidade de vestir e em habilidades 
construtivas sejam considerados apraxias, 

muitas vezes são mais bem classificados co-
mo alterações visioespaciais.

Função visioespacial

Agnosias visuais

Os indivíduos com agnosia visual apercepti-
va têm suas funções sensoperceptivas visuais  
preservadas, mas não conseguem identificar 
ou nomear o objeto. São capazes de nomear  
objetos pela descrição verbal ou pelo tato, 
indicando uma representação semântica do 
objeto preservada. Esse fenômeno é descri-
to no infarto bilateral occipitotemporal. Em 
casos de agnosia visual associativa, o défi-
cit reflete uma ruptura do conhecimento se-
mântico. As lesões no lobo temporal ante-
rior esquerdo são típicas nesses casos. Para 
testar essas síndromes, é necessário avaliar 
a nomea ção e a descrição de objetos, jun-
to com nomeação pelo tato e pela descrição, 
bem como a capacidade de fornecer infor-
mações semânticas de itens não nomeados.

FIGURA 1.3 Movimentos das mãos nos planos horizontal, frontal e sagital que o paciente deve imitar na avaliação das 
apraxias.
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Prosopagnosia

Os pacientes com prosopagnosia são inca-
pazes de reconhecer faces familiares. A pro-
sopagnosia decorre de lesão occipitotempo-
ral inferior e, muitas vezes, está associada a 
defeito de campo visual, acromatopsia ou 
alexia pura. Pistas como voz ou vestuário 
distinto podem ser utilizadas para facilitar 
a identificação do indivíduo cuja face não 
foi reconhecida. O déficit pode não ser sele-
tivo para faces e, muitas vezes, a identifica-
ção dentro de subcategorias pode estar pre-
judicada (p. ex., marcas de carros, tipos de 
flores). Os pacientes geralmente são capa-
zes de caracterizar traços faciais indivi duais, 
e a capacidade de descrever os atributos do 
rosto em questão, se este foi identificado, 
permanece intacta. Isso é possível uma vez 
que o conhecimento associado à pessoa em 
particular não foi afetado.

Na síndrome de Capgras (delírio de 
sósias), os pacientes estão certos de que um 
parente próximo foi substituído por um 
impostor de aparência idêntica. A síndro-
me ocorre em transtornos psicóticos e em 
quadros de demência, e sugere-se que a li-
gação de atributos afetivos a uma face pode 
ser desconectada do processamento de sua 
identificação.

Negligência

A negligência constitui um dos fenômenos 
mais intrigantes e curiosos da neuropsico-
logia. Os estímulos parecem não alcançar a 
consciência do paciente, apesar de atingi-
rem as áreas corticais sensoriais primárias. 
As negligências do espaço pessoal e extra-
pessoal são comumente causadas por le-
sões do hemisfério direito (mais associado 
ao fenômeno da consciência), sobretudo as 
regiões parietal inferior e pré-frontais. Os 
déficits podem ser identificados pela esti-
mulação simultânea bilateral sensorial ou 

visual ou pedindo para o paciente seccionar 
linhas de diferentes tamanhos exatamente 
no meio. Os testes de cancelamento de si-
nos ou letras têm significado similar. Os pa-
cientes com negligência centrada no objeto 
falham ao copiar um lado do objeto, e dislé-
xicos com negligência podem não ler o iní-
cio de uma linha ou palavra. Pacientes com 
anosognosia negam o déficit – por exem-
plo, que estejam hemiparéticos ou até mes-
mo que o membro afetado pertença a eles.

Identificação de cor

Os déficits de processamento da cor, como 
acromatopsia (perda da capacidade de dis-
criminar cores), estão comumente associa-
dos à alexia pura, na lesão em região occi-
pitoparietal medial após infarto da artéria 
cerebral posterior esquerda. A agnosia de 
cor prejudica tarefas que necessitam de evo-
cação de informações com cores (p. ex., “de 
que cor é uma maçã?”), enquanto a nomea-
ção de cores (como “que cor é esta?”) é um 
transtorno específico da nomeação das co-
res, apesar de a percepção e o conhecimento 
destas estarem preservados. Nesse caso, de-
ve haver desconexão das estruturas de lin-
guagem no lobo temporal em relação ao 
córtex visual.

Outras síndromes visioespaciais

A síndrome de Bálint é composta pela tría-
de: simultanagnosia (incapacidade de per-
ceber mais de um item por vez em uma ce-
na complexa), ataxia óptica (incapacidade 
de orientar a mão no sentido de um ob-
jeto apresentado visualmente) e apraxia 
ocular (incapacidade de direcionar volun-
tariamente o olhar para um alvo). O cam-
po visual pode estar íntegro, e os reflexos 
oculocefálicos estão intactos. Essa síndro-
me resulta de um dano bilateral da região 
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parietoccipital superior, perturbando o pro-
cessamento da via visual dorsal (de locali-
zação), que conecta funções visuais às áreas 
associativas do lobo parietal. As causas pos-
síveis incluem atrofia cortical posterior, in-
fartos encefálicos fronteiriços parietoccipi-
tais bilaterais e encefalopatia hipertensiva.

Na síndrome de Anton, resultante de 
lesão occipital bilateral, o paciente, apesar 
de apresentar cegueira cortical, nega qual-
quer déficit.

Cálculo

A acalculia se refere à inabilidade de ma-
nipular números ou operações e concei-
tos matemáticos, e não é apenas uma inca-
pacidade de efetuar cálculos aritméticos 
(anaritmetia). Embora a realização de cál-
culos simples seja suficiente para a maio-
ria dos propósitos, uma avaliação comple-
ta dessas habilidades requer que o paciente 
escreva números ditados, copie números 
e leia-os em voz alta. O paciente também 
 deve ser solicitado a realizar aritmética 
oral e cálculos escritos. Por fim, deve ser 
testada a capacidade de raciocinar mate-
maticamente (p. ex., “o que pesa mais, 1 kg 
de ferro ou 1 kg de penas?”), adequando os 
testes para o nível sociocultural e a escola-
ridade do indivíduo.
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sociedade ou cultura podem resultar em 
achados incongruentes com a realidade da 
vida funcional daquele mesmo sujeito (Cai-
xeta, 2012b). Por exemplo, indivíduos com 
baixa escolaridade carecem de testes espe-
cificamente desenhados para abordar suas 
limitações. Da mesma forma, sujeitos pro-
venientes de outros universos culturais (co-
munidades isoladas, imigrantes, indígenas) 
necessitarão de cuidados especiais no que 
se refere à abordagem de seus problemas e 
queixas, respeitando-se suas crenças, como 
no exame de suas funções cognitivas com 
instrumentos que consigam alcançar a di-
mensão de seu pathos (Caixeta, 2011).

O conjunto dos fatos orgânicos cere-
brais e sistêmicos, psíquicos e socioculturais 
implicará uma abordagem necessariamen-
te integradora na avaliação neurocogniti-
va. Todas essas variáveis emprestam con-
tornos particulares à apresentação de cada 
indi víduo, tornando a ciência da avaliação 
neurocognitiva uma prática que singulari-
za a pessoa.

FUNDAMENTOS DO 
EXAME NEUROCOGNITIVO

Os sintomas que acompanham os trans-
tornos cognitivos estão relacionados geral-
mente à topografia neuroanatômica, e não 
à causa ou à etiologia do processo patológi-
co (Teixeira & Caramelli, 2012). Desse mo-
do, uma mesma doença pode se apresentar 
com características clínicas ou neuropsico-
lógicas diferentes, e uma mesma caracterís-
tica clínica pode se manifestar em doenças 
muito diferentes. Por exemplo, na doen-
ça de Alzheimer (DA), os pacientes podem 
apresentar inicialmente um déficit visio-
construtivo, em vez da alteração clássica de 
memória episódica, sem que isso necessa-
riamente implique outro diagnóstico. Por 
sua vez, o mesmo déficit visioconstrutivo 
pode aparecer em outras doenças.

Assim, seguindo a tradição neuro-
lógica, a avaliação neurocognitiva bus-
ca  estabelecer relações entre sintomas (ou 
 síndromes) neuropsicológicos, topografia e 
processos patológicos (Gusmão, Campos, 
& Teixeira, 2007). Para mapear a localiza-
ção das disfunções cognitivas, obviamente 
o profissional deve ter sólida formação em 
neuroanatomia.  Sugerimos, nesse momen-
to da avaliação, que o examinador se baseie 
nos planos de orientação anatômica cere-
bral e tente, usando um sistema de vetores 
ou eixos anatômicos (Fig. 1.1), responder 
às seguintes questões (Caixeta & Ferreira, 
2012):

 1. As lesões predominam em que lado do 
cérebro: hemisfério direito ou esquer-
do (eixo laterolateral)?

 2. As lesões são mais anteriores ou poste-
riores (eixo ventrodorsal)?

 3. As lesões são mais superiores ou infe-
riores (eixo craniocaudal)?

 4. As lesões são mais corticais ou subcor-
ticais (eixo interno-externo)?

Esse processo orientará a localização 
do(s) sítio(s) neuroanatômico(s) da doen-
ça, e, com isso, reúnem-se dados para se 
chegar ao diagnóstico clínico, sendo que a 
formulação diagnóstica pode ser comple-
mentada por exames laboratoriais, de neu-
roimagem ou neurofisiológicos. Na Figura 
1.2 podem-se observar as etapas da formu-
lação diagnóstica.

O exame neurocognitivo comple-
to é longo, pois inclui a avaliação do de-
sempenho em várias escalas ou instrumen-
tos. Como o tempo é um item valioso em 
instituições com grande demanda ou para 
profissionais muito ocupados, estratégias 
de avaliação breve vêm sendo descritas na 
literatura (Bak & Mioshi, 2007; Cooper & 
Greene, 2005; Hodges, 2007; Kipps & Hod-
ges, 2005). Independentemente do tempo 
disponível, é necessária uma investigação 
precisa, com questões claras desde o início 
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da entrevista clínica, para identificar os do-
mínios cognitivos afetados.

ENTREVISTA CLÍNICA

Aspectos gerais

O ambiente de avaliação deve ser sereno,  si-
lencioso, se possível aconchegante, evi tan-
do-se interrupções desnecessárias du rante 
o exame.

O primeiro momento consiste na 
identificação do paciente, sendo relevan-
te indagar sobre escolaridade e dominância 

manual, formação cultural e religiosa, bem 
como ocupação e hábitos. Aprender sobre 
hábitos, interesses e passatempos do pa-
ciente facilita a elaboração de perguntas 
durante o exame e pode mesmo reforçar a 
aliança examinador-paciente.

A forma de início e o tempo de evo-
lução dos sintomas são aspectos muito im-
portantes da história clínica. Via de regra, a 
primeira disfunção notada (problema inau-
gural) tem uma relevância no estabeleci-
mento do diagnóstico final.

Os antecedentes familiares são relevan-
tes, especialmente com relação a doenças de-
generativas e transtornos psiquiátricos gra-
ves, como esquizofrenia e transtornos do 

FIGURA 1.2 Processo de formulação das hipóteses diagnósticas.

anterior posterior
lateral

rostral
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plano sagital plano horizontal

plano coronal ou transverso

FIGURA 1.1 Planos, eixos e vetores de orientação para a localização dos sintomas e síndromes neuropsicológicos.
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humor. O auxílio de um questionário pre-
viamente respondido pelo paciente ou fa-
miliar pode economizar tempo na consulta, 
além de direcionar a atenção para assuntos  
específicos dos antecedentes familiares e mé-
dicos. As comorbidades clínicas e o uso de 
fármacos podem agravar queixas cognitivas.

O acompanhante ou o cuidador deve 
ser considerado na entrevista, mesmo por-
que a quantidade e a qualidade de informa-
ção apresentada pelo paciente podem ser 
mínimas, faltando-lhe frequentemente crí-
tica ou insight para seus próprios proble-
mas e limitações. É fundamental, porém, 
não deixar que o acompanhante atrapalhe a 
avaliação do paciente, não o interrompen-
do ou falando por ele nos momentos em 
que estiver sendo interrogado.

A história clínica é um excelente guia 
para o exame subsequente.

Memória

Tradicionalmente, as queixas de esqueci-
mento são as razões mais frequentes de en-
caminhamento dos pacientes para avalia-
ção neuropsicológica e proporcionam um 

bom ponto de partida para a consulta, ain-
da que não sejam muito específicas. Mui-
tas vezes, a família se queixa de memória e 
o problema, na verdade, é outro; por exem-
plo, esquecimento de palavras indicando 
anomia ou afasia, e não amnésia. Para ana-
lisar queixas relacionadas à memória, deve-
-se fazer uma distinção básica entre suas di-
ferentes categorias.

A memória episódica (eventos da ex-
periência pessoal), que pode ser anterógra-
da (novas informações recentemente arma-
zenadas) ou retrógrada (informações mais 
antigas), depende do sistema hipocam-
po-diencefálico para seu funcionamento 
(Quadro 1.1). Na síndrome amnéstica, ha-
verá queixa da memória anterógrada com 
razoável preservação da retrógrada no iní-
cio das demências, mas, à medida que o 
curso avança, também esta última vai se 
mostrando comprometida. A amnésia an-
terógrada relativamente pura pode ser en-
contrada quando há dano hipocampal, 
particularmente no início da DA, na ence-
falite herpética e na esclerose mesial tem-
poral da epilepsia do lobo temporal. Uma 
síndrome amnéstica transitória, com défi-
cit anterógrado mais pronunciado e déficit 

Quadro 1.1

Dados da história clínica que sugerem amnésia anterógrada ou retrógrada

Amnésia anterógrada:

 esquecimento de eventos pessoais e familiares recentes
 dificuldade com a data atual
 perguntas ou histórias repetitivas
 perda de objetos e pertences pela casa
 dificuldade na lembrança de recados
 aumento da necessidade de listas ou agendas
 incapacidade de acompanhar e/ou lembrar-se do enredo de filmes, livros e novelas

Amnésia retrógrada:

 perda de dados autobiográficos antigos
 dificuldade com datas antigas importantes
 perda de familiaridade com parentes
 desorientação, com pouco senso de direção
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retrógrado variável, é observada na amné-
sia global transitória, enquanto “memórias 
em lacunas” e repetição de breves episódios 
de esquecimento sugerem amnésia epilép-
tica. A confabulação, como na síndrome de 
Korsakoff, pode ser delirante, porém mais 
comumente envolve a desorganização e fu-
são de memórias reais, que acabam sendo 
evocadas fora de contexto (Kipps & Hod-
ges, 2005).

Outro sistema importante é o da me-
mória semântica, que se encarrega dos sig-
nificados das palavras e do conhecimento 
geral, sendo que seu bom funcionamento 
depende da integridade das porções ante-
riores do lobo temporal. Pacientes com dé-
ficit semântico costumam se queixar de “es-
quecimento de palavras”. O vocabulário se 
encontra reduzido, sendo frequente a troca 
de palavras específicas por termos genéricos 
e vagos. Há um prejuízo concomitante na 
compreensão do significado das palavras, o 
que inicialmente ocorre para palavras me-
nos utilizadas. Ressalta-se que dificuldade 
para “encontrar palavras” pode ser obser-
vada em quadros ansiosos e no envelheci-
mento não patológico, mas nesses casos o 
problema é variável ou flutuante, não rela-
cionado ao prejuízo na compreensão.

A memória de trabalho (do inglês 
working memory) se refere à capacidade 
que permite manter informações relevantes 
por alguns segundos durante a execução de 
uma determinada tarefa, sendo dependen-
te da porção dorsolateral do córtex fron-
tal. As queixas incluem: iniciar tarefas e não 
finalizá-las, perder a linha de pensamen-
to, esquecer-se do motivo de ir a um cô-
modo, não conseguir manter informações 
por  períodos curtíssimos, esquecer que es-
tá ao telefone e trocar de atividade, etc. Ge-
ralmente, esses sintomas são mais evidentes 
para os pacientes que para os acompanhan-
tes. A memória de trabalho é sensível ao en-
velhecimento não patológico e a processos 
patológicos diversos, estando comprometi-
da em quase todas as formas de demência, 

bem como em muitos transtornos psiquiá-
tricos.

Linguagem

Um equívoco comum em entrevistas clí-
nicas é reduzir a participação do pacien-
te, mantendo a conversação apenas com 
o acompanhante. É fundamental ouvir o 
discurso do paciente, observando atenta-
mente sua fluência, articulação, prosódia, 
com preensão e pragmatismo. Pode-se iden-
tificar facilmente dificuldade para encon-
trar palavras e erros parafásicos, mas outros 
distúrbios da linguagem podem ser de difí-
cil detecção, sobretudo quando se mantém 
a conversa em torno de assuntos domina-
dos pelo paciente, sem sair de sua zona de 
conforto linguístico. Eventualmente, uma 
história de fluência deficitária pode mas-
carar anomia significativa ou incompreen-
são de certas palavras, o que torna relevante 
a avaliação rotineira do uso e do entendi-
mento de palavras infrequentes.

Função executiva

Como a disfunção executiva é uma das que 
mais repercutem na funcionalidade e nas 
atividades de vida diária do paciente, com 
frequência os prejuízos relacionados cha-
mam atenção da família e são relatados 
na consulta. Prejuízos desse domínio cog-
nitivo costumam envolver tomadas de de-
cisão, erros de planejamento, julgamento, 
solução de problemas, controle do impul-
so e pensamento abstrato. A função execu-
tiva é tradicionalmente atribuída ao córtex 
dorsolateral pré-frontal, mas esse conjun-
to de habilidades se distribui de forma mais 
ampla no cérebro, envolvendo substância 
branca frontal e núcleos da base. Uma in-
finidade de doenças pode evoluir com dis-
função executiva, visto que os lobos fron-
tais são o sítio de manifestação de muitos 
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processos patológicos degenerativos, vas-
culares, neoplásicos, infecciosos, inflamató-
rios e traumáticos.

Apraxia

O termo apraxia se refere à incapacidade 
de executar movimentos aprendidos, estan-
do as funções motoras e sensitivas intactas. 
Ainda que existam categorias, como ideo-
motora e ideatória, essa classificação é pou-
co utilizada na prática clínica. Parece mais 
útil descrever a localização da apraxia (oro-
bucal ou de membros) e descrever qual é 
o tipo de execução comprometido – por 
exemplo, se há erros espaciais ou de sequên-
cia nas diferentes tarefas.

A identificação da topografia da apra-
xia é assunto controverso, mas o lobo pa-
rietal esquerdo e os lobos frontais parecem 
desempenhar papel evidente. A apraxia 
orobucal está intimamente associada às le-
sões da região inferior do lobo frontal es-
querdo e ínsula, e frequentemente é acom-
panhada por afasia motora, relacionada à 
lesão da área de Broca. Apraxia assimétrica 
progressiva e restrita a membros sugere de-
generação corticobasal.

Habilidade visioespacial

Nesta área, a família ou o próprio pacien-
te relatam dificuldade de orientação espa-
cial (perde-se em lugares conhecidos), in-
capacidade para traçar mapas mentais de 
deslocamento de uma região para outra, di-
ficuldade de reconhecimento ou de síntese 
visual.

As informações do córtex visual são 
direcionadas por meio do córtex temporal 
ou parietal por uma de duas vias: a via dor-
sal (“onde”) conecta a informação visual 
com a posição espacial e orientação no lobo 
parietal, enquanto a via ventral (“o quê?”) 
conecta a informação visual com o arquivo 

de conhecimento semântico nos lobos tem-
porais. Os campos visuais frontais direcio-
nam nossa atenção para alvos em nosso 
campo visual.

AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA

A avaliação psiquiátrica constitui elemen-
to fundamental no contexto da avaliação 
neurocognitiva (Teixeira & Kummer, 2012). 
Como mencionado previamente, estados 
alterados do humor e outros sintomas psi-
copatológicos podem influenciar algumas 
funções cognitivas ou mesmo o processo de 
avaliação. Embora cada vez mais utilizadas, 
as escalas ou os inventários de autopreen-
chimento não substituem a avaliação psi-
quiátrica para estabelecer o diagnóstico de 
transtornos mentais.

Muito frequentemente, o paciente ne-
ga os sintomas comportamentais, mas o 
acompanhante pode ajudar a relatar algum 
comportamento social embaraçoso, altera-
ções nos hábitos e nas preferências alimen-
tares ou comportamento sexual inapropria-
do.

A capacidade de sentir empatia e jul-
gar o estado emocional dos outros (Teoria 
da Mente) costuma estar comprometida nas 
síndromes associadas ao córtex pré-frontal 
ventromedial. A apatia é um traço comum 
de inúmeras doenças neurológicas e trans-
tornos psiquiátricos no idoso, e geralmen-
te se refere ao acometimento de estruturas 
mediais pré-frontais ou giro do cíngulo an-
terior. A impersistência pode revelar uma 
“economia de esforço” de pacientes apáti-
cos ou deprimidos, ou também lesões do 
lobo frontal direito. A impulsividade pode 
indicar prejuízo da inibição, uma função da 
região orbital do lobo frontal direito.

Na investigação do estado do humor, 
deve haver questionamento sobre senti-
mentos dominantes, irritabilidade, ane-
donia, nível de ânimo ou disposição e de 
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atividade psicomotora, alterações do sono, 
apetite ou libido e presença de ideias nega-
tivas, de morte ou de suicídio. A relação en-
tre humor e cognição é bastante complexa. 
Doen ças neurodegenerativas, que cursam 
com alterações cognitivas, exibem comu-
mente sintomas afetivos. Entretanto, indi-
víduos com transtornos do humor podem 
apresentar prejuízo da memória e das fun-
ções executivas. O surgimento de um trans-
torno do humor em idade avançada deve 
alertar para um processo neurodegenerativo.

Sintomas produtivos (delírios e alu-
cinações) podem ocorrer em diversas con-
dições no idoso, não apenas nas psicoses 
funcionais, mas também em demências, 
doenças da substância branca, intoxicações 
exógenas, alterações metabólicas, doenças 
infecciosas, entre outras. Os delírios mais 
comuns são os persecutórios, que podem 

prejudicar a avaliação clínica e gerar des-
confiança e agressividade. As alucinações 
visuais sugerem causa orgânica e são proe-
minentes na demência com corpos de Lewy 
e em estados confusionais agudos (deli-
rium). Na síndrome de Charles Bonnet, en-
contram-se alucinações visuais associadas à 
baixa acuidade visual.

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA

O exame neurológico tradicional deve in-
tegrar a avaliação abrangente de um indiví-
duo com queixas cognitivas. Há um grande 
número de sinais e sintomas neurológicos, 
raramente patognomônicos, que acompa-
nha síndromes ou transtornos cognitivos 
específicos (Quadro 1.2).

Quadro 1.2

Achados neurológicos associados a doenças que cursam com déficits cognitivos

Características 
neurológicas Comum ou precoce Menos comum ou tardia

Parkinsonismo 
(bradicinesia, 
rigidez, tremor 
de repouso) 

Coreia 

Distonia

Mioclonia 
 

Ataxia 
 
 

Apraxia orobucal

Alterações da mo-
tricidade ocular

Doença de Parkinson (DP), degeneração 
corticobasal (DCB), paralisia supranu-
clear progressiva (PSP), demência fronto-
temporal (DFT), demência com corpos de 
Lewy (DCL) demência vascular (DV)

Doença de Huntington (DH), atrofia den-
torubropalidoluysiana (DRPLA)

DCB, DW, DH

Doença priônica, DCB, DA familiar, ence-
falopatia metabólica (asteríxis) 

Doença priônica, esclerose múltipla 
(EM), ANS, W-K, ataxias espinocerebela-
res (SCA), NBIA, DRPLA, DW, leucodis-
trofia

DCB, afasia progressiva não fluente

PSP, DH, Niemann-Pick C (NPC), 
Wernicke-Korsakoff (W-K)

Doença de Alzheimer (DA), 
demência pugilística, doença de 
Wilson (DW), neurodegeneração por 
acúmulo de ferro cerebral (NBIAS), 
leucodistrofias, DRPLA

Autoimune (lúpus, coreia 
reumática)

DA, Lech-Nyhan

Atrofia de múltiplos sistemas 
(AMS), DCL, pós-anóxia, Whipple 
(miorritmia facial)

 
 
 

 

(Continua)
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Apesar de o exame neurológico não 
estar alterado nas fases precoces de muitas 
doenças neurodegenerativas, como doença 
de Alzheimer e degenerações lobares fronto-
temporais, em outras, como demência vas-
cular e demência com corpos de Lewy, ele 
estará comprometido e constituirá elemen-
to importante para o diagnóstico (Coo per & 
Greene, 2005).

AVALIAÇÃO FUNCIONAL

Um dos critérios fundamentais para a 
constatação da presença da síndrome de-
mencial é o prejuízo nas atividades da vi-
da diária (AVDs), ou seja, nas funções as-
sociadas a higiene pessoal e alimentação 
(AVDs básicas), manejo rotineiro de uten-
sílios domés ticos, deslocamento, incluin-
do direção veicular segura e controle da 

própria medicação e do orçamento domés-
tico (AVDs instrumentais). Para responder 
a essas questões, é necessário um acompa-
nhante confiável, posto que o paciente mui-
tas vezes omite ou não reconhece suas pró-
prias limi tações.

Dirigir, por exemplo, é uma AVD que 
requer um conjunto complexo de capacida-
des cognitivas para sua plena efetivação e, 
portanto, constitui uma função sensível aos 
primeiros sinais de um transtorno cogniti-
vo. É uma AVD relevante também porque 
pode estar relacionada à liberdade de ir e vir 
do idoso e, portanto, à sua qualidade de vi-
da. Prejuízos nas habilidades visioespaciais, 
como copiar o desenho de cubo ou de pen-
tágonos e desenhar as horas em um relógio, 
são bons marcadores do aumento de risco 
ao dirigir. A falta de insight ou crítica do pa-
ciente compromete a conscientização des-
se risco.

Quadro 1.2

Achados neurológicos associados a doenças que cursam com déficits cognitivos (continuação)

Características 
neurológicas Comum ou precoce Menos comum ou tardia

Membro alienígena

Sinais piramidais 
 

Sinais de neuropa-
tia periférica 

Anosmia 

Alucinações visuais

Sinais frontais 
(comportamento 
de utilização, 
reflexos de 
preen são, 
sucção, palmo-
mentoniano)

DCB

Doença do neurônio motor (DNM), 
EM, AMS, SCA, leucodistrofia, doença 
priônica, hidrocefalia

Leucodistrofia (especialmente 
metacromática), deficiências 
vitamínicas, SCA, DNM

Traumatismo craniano, maioria das 
doenças neurodegenerativas (DH, DP, DA)

DCL, delirium

Demência subcortical, leucodistrofia, 
DFT, PSP, DW, tumores frontais, 
hidrocefalia

Lesão do corpo caloso

DFT, DA familiar 
 

Neuroacantocitose 
 

Tumores de fossa craniana anterior

Fonte: Kipps e Hodges (2005).
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AVALIAÇÃO NEUROCOGNITIVA

Durante o exame neurocognitivo, pode ser 
conveniente cotejar elementos da entrevis-
ta clínica com testes cognitivos específicos 
para confirmar de imediato a suspeita clí-
nica (Lefèvre & Caixeta, 2012). Examinado-
res habilidosos conseguem realizar parte de 
suas avaliações durante um diálogo descon-
traído com o paciente, tornando a consulta 
mais agradável para ambos.

É importante que o examinador te-
nha sempre em mente que uma determi-
nada disfunção cognitiva (p. ex., amné-
sia para material visual) pode resultar do 
prejuízo de diferentes domínios cognitivos 
(atenção, linguagem, habilidade visioespa-
cial) que dão suporte àquela função especí-
fica. Assim, é importante que o examinador 
procure distinguir “funções-meio” (funções 
cognitivas que dão suporte a outras que de-
las dependem) de “funções-fim” (funções 
cognitivas alimentadas pelas funções-meio 
e que, em última análise, conferem a identi-
dade da função testada) para compreender 
a origem primeira do problema.

Atenção e nível de alerta

A atenção pode ser testada de diversas for-
mas, inclusive durante a entrevista clínica. 
Desatenção grave, por exemplo, que acom-
panha um estado confusional agudo (de-
lirium) será facilmente detectada, notan-
do-se dificuldade do paciente em manter 
contato visual ou foco durante uma conver-
sa mais prolongada. Essa desatenção mais 
pronunciada pode ser secundária à redução 
do nível de alerta, sendo acompanhada de 
inquietação ou inibição psicomotora.

Para avaliação mais objetiva da aten-
ção, pode-se solicitar ao paciente que rea-
lize subtrações em série de 7 a partir de 
100, como no Miniexame do Estado Men-
tal, que fale uma série (ou span) de dígitos 

e os meses do ano em ordem inversa. O 
teste de span de dígitos é quase puramen-
te atencional, envolvendo memória de tra-
balho. Comece com três dígitos e assegure-
-se que sejam repetidos individualmente, 
e não de forma agrupada como se diz um 
número de telefone (p. ex., 2-4-7-5, e não 
24-75). O desempenho esperado médio é 
de 6 ± 1 dígitos, dependendo da idade e 
da capacidade intelectual global. O span 
de dígitos no sentido inverso costuma ser 
menor que a ordem direta em 1 dígito. É 
aconselhável escrever os números a serem 
usados antes de iniciar o teste (Bak & Mio-
shi, 2007; Hodges, 2007; Kipps & Hodges, 
2005).

Orientação

Três formas de orientação devem ser pes-
quisadas: temporal, espacial e autopsíquica. 
Geralmente, a orientação temporal é a pri-
meira a ser comprometida, e a autopsíqui-
ca, a última.

O examinador deve iniciar o exa-
me por perguntas mais fáceis no intuito de 
não desanimar o paciente e, assim, o enga-
jamento no processo de avaliação. Entre os 
indivíduos com demência, o dia do mês é a 
questão que mais erram, e as horas, a que 
mais acertam. Frequentemente o pacien-
te com DA também erra o ano para menos, 
sendo que nos quadros de simulação os pa-
cientes geralmente erram para mais. Na sín-
drome de Ganser, entidade clínica rara, ca-
tegorizada nos transtornos dissociativos, o 
indivíduo confere resposta próxima à cor-
reta para a maioria, senão todas, das ques-
tões.

A orientação espacial é comprometi-
da posteriormente à temporal. Pode-se per-
guntar, por exemplo, sobre o caminho per-
corrido até o hospital. Deve-se observar se, 
ao deixar o consultório, o paciente é capaz 
de identificar corretamente a saída. Quando 
o sujeito se perde em sua própria casa ou na 
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vizinhança, isso denota uma desorientação 
mais avançada.

A orientação autopsíquica ou pessoal 
se refere aos dados que identificam o sujei-
to. A desorientação para a própria identi-
dade ocorre geralmente na amnésia psico-
gênica, na simulação e nas fases avançadas 
das demências.

Linguagem

A linguagem deve ser avaliada em situação 
de diálogo, atentando-se para compreen-
são, fluência, pragmatismo e elementos es-
truturais (fonologia, sintaxe e semânti-
ca). Testes podem ser aplicados para avaliar 
compreensão, nomeação, repetição, leitura 
e escrita.

Análise do discurso

A análise do discurso faz-se a partir da pro-
dução verbal espontânea do paciente. Para 
estimular a produção de discurso, pode-se 
adotar a estratégia de perguntas sobre da-
dos da história clínica ou da biografia do 
sujeito.

O discurso é caracterizado como “não 
fluente” se o paciente não consegue ou tem 
dificuldade em falar, se o discurso é pro-
duzido com esforço, muito lentamente, e é 
constituído sobretudo por substantivos iso-
lados ou frases curtas e com erros de gra-
mática (Leal & Martins, 2005). Nessa ca-
tegoria de discurso, podem ser observados 
graus variados de comprometimento:

 Mutismo – o paciente não produz qual-
quer som, mas nota-se que ele tem a in-
tenção de se comunicar, seja pelo olhar, 
por gestos ou mesmo pela escrita.

 Emissão de estereótipo – o paciente 
produz a mesma palavra/som ou frase 
sempre que tenta se comunicar (p. ex., 
“tan-tan”).

 Produção de palavras ocasionalmen-
te corretas – o paciente consegue emi-
tir algumas palavras corretas, sobretudo 
formas do discurso automático (p. ex., 
“ai, Jesus!”, “Nossa Senhora”), palavras 
de conteúdo emocional e por vezes al-
guns nomes (substantivos).

 Frases telegráficas – o discurso é redu-
zido aos seus elementos essenciais, 
sendo constituído por palavras sem 
elementos de ligação ou partículas gra-
maticais (preposições, pronomes, con-
junções) e com erros sintáticos, sobre-
tudo conjugação incorreta dos verbos 
(p. ex., “Amanhã ir cinema amigo”).

Todavia o discurso classifica-se co-
mo “fluente” quando é produzido sem es-
forço (naturalmente), as frases apresentam 
extensão normal e o débito verbal (número 
de palavras por unidade de tempo), a me-
lodia e o ritmo são normais. Se for descon-
siderado o conteúdo do que o paciente está 
tentando dizer, atentando-se apenas para a 
forma do discurso, ele parecerá normal. Es-
se discurso tem frequentemente pouco con-
teúdo informativo devido à falta de nomes 
(substantivos), ao uso de palavras incorre-
tas (parafasias) e aos circunlóquios (Leal & 
Martins, 2005). Nos discursos fluentes po-
dem ser encontrados vários tipos de altera-
ções:

 Discurso jargonofásico ou jargão – ca-
racteriza-se pela emissão de neologis-
mos (palavras que não fazem parte da 
língua portuguesa nem de qualquer 
 outra língua) ou de parafasias semân-
ticas (troca de palavras por outras 
 existentes), sendo incompreensível, ape-
sar de manter todas as características 
físicas da língua (prosódia, entoação, 
melodia, articulação). Alguns pacien-
tes com esse tipo de discurso podem 
ser confundidos com doentes confu-
sos (com delirium) ou com transtornos 
mentais.
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 Discurso com predomínio de parafasias 
– o paciente usa com muita frequência 
parafasias, sendo que um ouvinte aten-
to pode compreender parte do discurso. 
As parafasias podem ser fonêmicas ou 
semânticas; literais (quando há substi-
tuição de uma palavra por outra de som 
semelhante, “faca” por “vaca”) ou fono-
lógicas (quando há transposição, omis-
são ou adição de sons [p. ex., “batanata” 
por “batata”]); e, ainda, neologísticas 
quando não há qualquer semelhança 
com a palavra-alvo.

 Circunlóquio – para suprir falta dos no-
mes, o paciente os substitui por um nú-
mero exagerado de palavras, rodeando 
o assunto, o que pode comprometer o 
entendimento do discurso.

 Predomínio de pausas anômicas – o pa-
ciente recorre frequentemente a pala-
vras como “coisa”, “negócio” ou “aquilo”, 
ou descreve a função do objeto (p. ex., 
“aquela coisa que se usa para cortar”). 
Faz pausas frequentes à procura de pala-
vras, e a expressão pode ser entrecortada.

Compreensão

A dificuldade de compreensão é frequen-
temente interpretada de forma equivocada 
pela família como déficit auditivo. Queixas 
de dificuldade em atender uma solicita-
ção, problemas ao usar o telefone ou afas-
tamento de conversas em grupo podem ser 
pistas mais sutis dessa dificuldade de com-
preensão.

É recomendável iniciar a avaliação da 
compreensão com instruções simples, difi-
cultando-as gradualmente, como no Teste 
de Token: “pegue o círculo azul e depois o 
quadrado amarelo”, seguindo para um co-
mando mais difícil “pegue o círculo azul de-
pois de pegar o quadrado amarelo e o triân-
gulo vermelho”.

Nesse sentido, inicia-se também tes-
tando a compreensão de palavras isoladas, 

para depois testar a compreensão de fra-
ses. Empregando-se itens comuns (moeda, 
chave, caneta), solicita-se ao paciente que 
aponte para cada um após ser dito o nome 
do objeto. A compreensão de frases pode 
ser avaliada com uma frase com vários itens 
comuns a fim de elaborar questões sintati-
camente mais complexas. Por exemplo, po-
demos perguntar “se Maria é irmã de José e 
José é filho de Joana, o que Maria é de Joa-
na?”.

Compreensão conceitual pode ser 
avaliada a partir dos mesmos itens do tes-
te de compreensão de palavras isoladas. No 
entanto, pede-se, por exemplo, para que o 
indivíduo aponte para o objeto “usado pa-
ra prender papéis”. Da mesma forma, pode-
-se perguntar “qual inseto fabrica mel?”. Es-
te último tipo de nomeação ajuda a excluir 
déficit visual enquanto se avalia a capacida-
de semântica.

Nomeação

A capacidade de nomeação representa uma 
classe verbal de ordem superior que envol-
ve classes de estímulos arbitrários (coisas 
ou eventos com nomes particulares) e cor-
respondentes topografias verbais arbitrárias 
(as palavras que servem como seus nomes), 
em uma relação bidirecional.

A intensidade da anomia é útil co-
mo um índice geral da gravidade do pre-
juízo da linguagem, sendo uma caracterís-
tica proeminente em praticamente todos 
os pacientes afásicos. A anomia tende a ser 
mais evidente ou intensa para itens de baixa 
frequência no vocabulário. Por isso, em vez 
de empregar itens comuns para testar o pa-
ciente, como caneta ou relógio, é mais sen-
sível perguntar sobre itens menos óbvios, 
como grampeador ou carimbo.

Parafasias fonêmicas (como “pegue 
na minha mãe” em vez de “pegue na minha 
mão”) e parafasias semânticas (trocar “lá-
pis” por “borracha” ou “anel” por “pulseira”) 
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também podem ocorrer, respectiva mente, 
na afasia progressiva primária e na demên-
cia semântica. Respostas gerais, que reme-
tem à classe e não ao item específico (co-
mo responder “animal” para a figura de um 
“cachorro”), podem ocorrer com a dete-
rioração da memória semântica, como na 
demência semântica. Já as lesões posterio-
res, particularmente aquelas do giro angu-
lar, podem originar anomia pronunciada 
para objetos por déficit no reconhecimen-
to vi sual e podem estar associadas a alexia 
(Bak & Mioshi, 2007; Hodges, 2007; Kipps 
& Hodges, 2005).

Leitura

Alterações da compreensão são comumen-
te acompanhadas de incapacidade para ler 
em voz alta, ainda que o contrário não se-
ja necessariamente verdadeiro. A leitura po-
de ser testada solicitando-se ao paciente que 
leia a frase “feche os olhos” do Miniexame 
do Estado Mental ou algumas frases de um 
texto compatível com o nível de escolarida-
de do paciente. Deve-se testar também a lei-
tura de palavras irregulares.

Pacientes com alexia pura apresen-
tam o fenômeno da leitura letra-por-
-letra, com erros frequentes e dificulda-
des na identificação das letras. A dislexia 
por negligência está restrita, comumen-
te, à parte inicial da palavra, tomando a 
forma de uma omissão ou substituição 
(p. ex., “ilha” no lugar de “pilha” ou “fo-
lha” em vez de “rolha”). Na dislexia de su-
perfície, o paciente tem dificuldade para 
ler palavras irregulares, ou seja, palavras 
com a escrita diferente da pronúncia, co-
mo “tóxico” ou “máximo”, que confun-
dem o fonema /ks/ ou /ss/ por /ch/. Os 
disléxicos profundos têm grande dificul-
dade para ler palavras abstratas em com-
paração a palavras mais concretas (p. ex., 
“dor” e “vida” em relação a “bola” e “jaque-
ta”), além de cometerem erros semânticos 

(con fundir, por exemplo, “canário” com 
“papagaio”).

Escrita

A escrita é mais vulnerável a disfunções ce-
rebrais do que a leitura. Para avaliar essa ca-
pacidade, pede-se ao paciente que escreva 
seu nome, o que muitos afásicos conseguem 
fazer, pois é quase uma atividade automá-
tica. Verifica-se se ocorreu mudança da ca-
ligrafia – por exemplo, micrografia (como 
na doença de Parkinson) ou trêmula (co-
mo no tremor essencial ou algumas formas 
de ataxia). Em seguida, pode-se realizar um 
ditado, incluindo sempre palavras irregula-
res, como “berinjela” ou “mochila”. Se o pa-
ciente tiver sucesso nessa tarefa, solicita-se 
que escreva uma frase mediante ditado e, 
por fim, que escreva uma frase espontanea-
mente. Esta última tarefa é sempre mais di-
fícil, pois depende também da preservação 
da criatividade e da iniciativa, capacidades 
comprometidas em disfunções executivas 
frontais. Deve-se atentar para a ocorrência 
de perseverações (repetição inadequada de 
palavras ou frases).

Ressalta-se que uma mesma incapaci-
dade – no caso, a disgrafia – pode resultar 
de disfunção em diferentes domínios cog-
nitivos. Portanto, alterações distintas, como 
apraxia, disfunção visioconstrutiva, negli-
gência, dificuldades na memória de traba-
lho, podem culminar em disgrafia, que po-
derá exibir características particulares de 
cada uma das disfunções que a originou. A 
identificação da causa subjacente à disgrafia 
tem implicações na seleção da modalidade 
de reabilitação do sintoma.

Repetição

Usa-se uma série de palavras e frases de com-
plexidade crescente para avaliar a repetição. 
Repetir “liquidificador” ou “constituição”, 
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seguido de uma investigação quanto às ca-
racterísticas do objeto, pode avaliar o pro-
cesso semântico simultaneamente. Deve-se 
atentar para parafasias fonêmicas durante 
a repetição. A repetição de frases pode ser 
avaliada com a frase “nem aqui, nem ali, 
nem lá” do Miniexame do Estado Mental.

Memória

Devem-se testar as memórias verbal e vi-
sual, pois os pacientes podem exibir maior 
dificuldade em uma do que na outra. Por 
exemplo, lesões do hipocampo esquerdo se 
relacionam a alterações de memória verbal, 
enquanto as do hipocampo direito, a altera-
ções da memória visual.

Costuma-se solicitar ao paciente para 
evocar três itens previamente mencionados, 
como no Miniexame do Estado Mental. Pa-
ra a correta avaliação da memória episódi-
ca, deve-se verificar se o paciente registrou 
previamente os itens, sendo que o registro 
inadequado está bastante associado a desa-
tenção. Quando o paciente tem reconheci-
damente dificuldades na evocação da me-
mória, deve-se investigar se o problema foi 
no registro (amnésia límbica) ou no resga-
te (amnésia frontal). Para isso, basta ofere-
cer pistas, como uma lista contendo os itens 
mencionados, sendo que o paciente com 
problema no resgate terá bom desempenho 
na tarefa.

Memória anterógrada não verbal po-
de ser avaliada solicitando-se ao paciente 
que copie formas geométricas e, posterior-
mente, que ele se recorde delas. Alternativa-
mente, escondem-se alguns objetos de for-
ma aleatória pela sala sob o olhar do sujeito 
e, alguns minutos depois, questiona-se so-
bre a localização deles.

Pedir para que o paciente se lembre 
de eventos com grande repercussão ou de 
nomes de autoridades também é útil para 
testar a memória retrógrada. Para avaliar a 
memória autobiográfica, há a necessidade 

da colaboração de um informante. Pacien-
tes com DA inicial podem apresentá-la rela-
tivamente preservada. Lacunas na memória 
autobiográfica, nas quais curtos períodos 
de tempo ou eventos foram esquecidos, são 
traços característicos da amnésia epiléptica 
transitória (Hodges, 2007).

Funções executivas

As funções executivas são funções com-
plexas necessárias para planejar, organizar, 
guiar, revisar e monitorar o comportamen-
to necessário para alcançar metas. Por meio 
delas, por exemplo, focaliza-se a atenção em 
determinada atividade sem a interferência 
de estímulos distratores. As funções execu-
tivas também permitem guiar as ações mais 
por estímulos do que por influências exter-
nas, ou seja, permitem a autorregulação do 
comportamento (Caixeta, 2010).

Impersistência, impulsividade, 
estimativa cognitiva, 
perseveração e provérbios

Impersistência constitui a incapacidade de 
manter uma tarefa em curso, principalmen-
te diante de estímulos concorrentes, estan-
do relacionada a lesões na área pré-frontal 
direita.

Impulsividade é pensada de modo a 
refletir falha de inibição de resposta e é vis-
ta na patologia frontal inferior. Ela pode 
ser avaliada por meio do teste Go-No-Go. 
O examinador instrui o paciente que toque 
uma vez, em resposta a um simples toque, 
e de reter a resposta para dois toques. Es-
se teste pode ser dificultado, alterando a re-
gra inicial depois de várias tentativas (p. ex., 
“toque uma vez quando eu bater duas  ve-
zes e não toque em nada quando eu ba-
ter uma vez”). O teste das três posições 
de Luria, uma tarefa motora sequencial, é 
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considerado uma tarefa do lobo frontal es-
querdo e é discutido mais detalhadamen-
te a seguir.

A capacidade de mudar de tarefa e a 
inibição de respostas inapropriadas ou per-
severativas pode ser testada, também, pe-
dindo ao paciente que copie uma pequena 
sequência que alterna quadrados e triângu-
los, continuando até o fim da página. Perse-
veração em desenhar uma forma ou outra 
pode ser vista em déficits do lobo frontal, 
mas o teste é relativamente pouco sensível. 
Mais exemplos clínicos de perseveração in-
cluem palilalia ou palilogia, que são carac-
terizadas pela repetição de sons ou palavras, 
respectivamente, enquanto a repetição de 
tudo o que se ouve é conhecido como eco-
lalia.

Questões sobre a semelhança entre 
dois objetos conceitualmente semelhan-
tes podem ser usadas para avaliar o racio-
cínio inferencial, que pode estar prejudica-
do da mesma maneira. Pares simples, tais 
como “maçãs e laranjas” ou “mesa e ca-
deira”, são testados primeiro, seguidos por 
mais pares abstratos, como “amor e ódio” 
ou “escultura e sinfonia”. Os pacientes em 
geral res pondem de forma muito concre-
ta que são dois objetos “diferentes” ou que 
eles “não são semelhantes”, apesar da forma 
e do conceito abstrato que ligam os pares. 
Testar significados de provérbios provavel-
mente mede uma habilidade similar, mas é 
altamente dependente da capacidade edu-
cacional pré-mórbida e da formação cul-
tural.

Os testes de estimativa cognitiva po-
dem incitar respostas bizarras ou impro-
váveis em pacientes com disfunção frontal 
ou executiva. Embora seja um teste formal, 
com normas de pontuação definidas, ele 
pode ser realizado à beira do leito, pedindo-
-se, por exemplo, que o paciente diga a altu-
ra do Cristo Redentor, a população de São 
Paulo, ou a velocidade de um avião (Bak & 
Mioshi, 2007; Hodges, 2007; Kipps & Hod-
ges, 2005).

Fluência verbal

A fluência de letras (fonética) e a fluência 
de categorias (semântica) são testes úteis 
para o estudo da função executiva. Os pa-
cientes são convidados a produzir tantas 
palavras quanto possível em um intervalo 
de tempo de um minuto, começando com 
uma letra particular do alfabeto (F, A e S). 
Nomes próprios e geração de palavras por 
meio da sufixação de uma única raiz (p. 
ex., educação, educador, educando) não são 
permitidos. A fluência semântica é testada 
solicitando-se, por exemplo, que o pacien-
te diga o maior número possível de animais 
em um minuto. A fluência de letras é geral-
mente mais difícil. Indivíduos com com-
prometimento frontal ou subcortical pon-
tuam mal em ambas as fluências, mas pior 
na de letras. Em contraste, pacientes com 
déficits semânticos, como demência semân-
tica ou DA, têm prejuízo mais pronunciado 
para fluência semântica do que para fonéti-
ca (Bak & Mioshi, 2007; Hodges, 2007; Ki-
pps & Hodges, 2005).

Apraxia

Uma avaliação básica das apraxias deve en-
volver as seguintes tarefas (Kipps & Hodges, 
2005; Lefèvre & Nitrini, 1985):

 Imitação de gestos, tanto com significa-
do (p. ex., saudação, sinal de carona) co-
mo sem significado (Fig. 1.3).

 Movimentos orobucais (apagar uma 
vela, colocar a língua para fora, tossir, 
estalar os lábios).

 Tarefa sequencial (comandos das três 
posições de Luria [punho, borda, pal-
ma] ou o teste de bater os dedos [finger 
tap]).

 Uso simulado de objetos (fingir abrir 
uma porta girando a chave, escovar os 
dentes, fixar um prego com um marte-
lo). Um erro comum é a utilização de 
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uma parte do corpo como ferramenta, 
tal como utilizar o dedo como escova de 
dentes (instrumentalização). O uso do 
objeto real geralmente melhora o de-
sempenho nas apraxias ideomotoras.

Apraxia de vestimenta 
e apraxia construtiva

A apraxia de vestimenta é testada solicitan-
do-se ao paciente que vista uma roupa que 
foi virada ao avesso. Copiar modelos, como 
um cubo ou os pentágonos entrelaçados do 
Miniexame do Estado Mental, e desenhar as 
horas de um relógio de ponteiro são bons 
testes de habilidade construtiva, e podem 
ainda identificar negligência. Lesões do la-
do esquerdo tendem a causar simplificação 
da cópia, enquanto certas lesões do lado di-
reito podem resultar em relações espaciais 
anormais entre partes constituintes da fi-
gura. Ressalta-se que, embora os déficits 
na capacidade de vestir e em habilidades 
construtivas sejam considerados apraxias, 

muitas vezes são mais bem classificados co-
mo alterações visioespaciais.

Função visioespacial

Agnosias visuais

Os indivíduos com agnosia visual apercepti-
va têm suas funções sensoperceptivas visuais  
preservadas, mas não conseguem identificar 
ou nomear o objeto. São capazes de nomear  
objetos pela descrição verbal ou pelo tato, 
indicando uma representação semântica do 
objeto preservada. Esse fenômeno é descri-
to no infarto bilateral occipitotemporal. Em 
casos de agnosia visual associativa, o défi-
cit reflete uma ruptura do conhecimento se-
mântico. As lesões no lobo temporal ante-
rior esquerdo são típicas nesses casos. Para 
testar essas síndromes, é necessário avaliar 
a nomea ção e a descrição de objetos, jun-
to com nomeação pelo tato e pela descrição, 
bem como a capacidade de fornecer infor-
mações semânticas de itens não nomeados.

FIGURA 1.3 Movimentos das mãos nos planos horizontal, frontal e sagital que o paciente deve imitar na avaliação das 
apraxias.
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Prosopagnosia

Os pacientes com prosopagnosia são inca-
pazes de reconhecer faces familiares. A pro-
sopagnosia decorre de lesão occipitotempo-
ral inferior e, muitas vezes, está associada a 
defeito de campo visual, acromatopsia ou 
alexia pura. Pistas como voz ou vestuário 
distinto podem ser utilizadas para facilitar 
a identificação do indivíduo cuja face não 
foi reconhecida. O déficit pode não ser sele-
tivo para faces e, muitas vezes, a identifica-
ção dentro de subcategorias pode estar pre-
judicada (p. ex., marcas de carros, tipos de 
flores). Os pacientes geralmente são capa-
zes de caracterizar traços faciais indivi duais, 
e a capacidade de descrever os atributos do 
rosto em questão, se este foi identificado, 
permanece intacta. Isso é possível uma vez 
que o conhecimento associado à pessoa em 
particular não foi afetado.

Na síndrome de Capgras (delírio de 
sósias), os pacientes estão certos de que um 
parente próximo foi substituído por um 
impostor de aparência idêntica. A síndro-
me ocorre em transtornos psicóticos e em 
quadros de demência, e sugere-se que a li-
gação de atributos afetivos a uma face pode 
ser desconectada do processamento de sua 
identificação.

Negligência

A negligência constitui um dos fenômenos 
mais intrigantes e curiosos da neuropsico-
logia. Os estímulos parecem não alcançar a 
consciência do paciente, apesar de atingi-
rem as áreas corticais sensoriais primárias. 
As negligências do espaço pessoal e extra-
pessoal são comumente causadas por le-
sões do hemisfério direito (mais associado 
ao fenômeno da consciência), sobretudo as 
regiões parietal inferior e pré-frontais. Os 
déficits podem ser identificados pela esti-
mulação simultânea bilateral sensorial ou 

visual ou pedindo para o paciente seccionar 
linhas de diferentes tamanhos exatamente 
no meio. Os testes de cancelamento de si-
nos ou letras têm significado similar. Os pa-
cientes com negligência centrada no objeto 
falham ao copiar um lado do objeto, e dislé-
xicos com negligência podem não ler o iní-
cio de uma linha ou palavra. Pacientes com 
anosognosia negam o déficit – por exem-
plo, que estejam hemiparéticos ou até mes-
mo que o membro afetado pertença a eles.

Identificação de cor

Os déficits de processamento da cor, como 
acromatopsia (perda da capacidade de dis-
criminar cores), estão comumente associa-
dos à alexia pura, na lesão em região occi-
pitoparietal medial após infarto da artéria 
cerebral posterior esquerda. A agnosia de 
cor prejudica tarefas que necessitam de evo-
cação de informações com cores (p. ex., “de 
que cor é uma maçã?”), enquanto a nomea-
ção de cores (como “que cor é esta?”) é um 
transtorno específico da nomeação das co-
res, apesar de a percepção e o conhecimento 
destas estarem preservados. Nesse caso, de-
ve haver desconexão das estruturas de lin-
guagem no lobo temporal em relação ao 
córtex visual.

Outras síndromes visioespaciais

A síndrome de Bálint é composta pela tría-
de: simultanagnosia (incapacidade de per-
ceber mais de um item por vez em uma ce-
na complexa), ataxia óptica (incapacidade 
de orientar a mão no sentido de um ob-
jeto apresentado visualmente) e apraxia 
ocular (incapacidade de direcionar volun-
tariamente o olhar para um alvo). O cam-
po visual pode estar íntegro, e os reflexos 
oculocefálicos estão intactos. Essa síndro-
me resulta de um dano bilateral da região 
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parietoccipital superior, perturbando o pro-
cessamento da via visual dorsal (de locali-
zação), que conecta funções visuais às áreas 
associativas do lobo parietal. As causas pos-
síveis incluem atrofia cortical posterior, in-
fartos encefálicos fronteiriços parietoccipi-
tais bilaterais e encefalopatia hipertensiva.

Na síndrome de Anton, resultante de 
lesão occipital bilateral, o paciente, apesar 
de apresentar cegueira cortical, nega qual-
quer déficit.

Cálculo

A acalculia se refere à inabilidade de ma-
nipular números ou operações e concei-
tos matemáticos, e não é apenas uma inca-
pacidade de efetuar cálculos aritméticos 
(anaritmetia). Embora a realização de cál-
culos simples seja suficiente para a maio-
ria dos propósitos, uma avaliação comple-
ta dessas habilidades requer que o paciente 
escreva números ditados, copie números 
e leia-os em voz alta. O paciente também 
 deve ser solicitado a realizar aritmética 
oral e cálculos escritos. Por fim, deve ser 
testada a capacidade de raciocinar mate-
maticamente (p. ex., “o que pesa mais, 1 kg 
de ferro ou 1 kg de penas?”), adequando os 
testes para o nível sociocultural e a escola-
ridade do indivíduo.
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