
ESTADO MENTAL



Nível de consciência

Qualidade da consciência

Glasgow

Mini-Mental ou MOCA
Hachinski
Hamilton (humor)

ESCALAS





“OVMI”

Você acredita?



Carrió, 2012



Carrió, 2012



Carrió, 2012



Carrió, 2012



Escala de Hamilton

0 a 9 = normal; 
8 a 18 = depressão leve; 
14 a 26 = moderada; 
20 a 34 = depressão grave;
≥ 26 = depressão muito grave.





1994



NEURÔNIOS DO HIPOCAMPO



Normal Alzheimer



Anormal < 24

Ou < 17
Folstein, 1974

Mini-Mental

(0 a 30)



Orientação Teste os 3 parâmetros de orientação:
•Pessoa (qual é seu nome?)
•Data/hora (qual é a data hoje?)
•Local (qual é o nome desse local?)

Memória a curto prazo Pedir que o paciente repita o nome de 3 
objetos após aproximadamente 2 a 5 
minutos.

Memória a longo prazo Fazer uma pergunta ao paciente sobre seu 
passado, como “Que cor de terno você 
usou em seu casamento?” ou “Qual era a 
marca de seu primeiro carro?”

Cálculos matemáticos Utilize qualquer teste matemático simples. 
O teste “7 seriado” é comum: peça ao 
paciente para começar com 100, subtrair 7 
e com os resultados subtrair 
7 sucessivamente. 



Atenção e concentração Peça ao paciente para soletrar uma palavra 
de 5 letras em ordem natural e inversa. Em 
geral, usa-se a palavra “Mundo”.

Obedecer a comandos Começar com um comando de uma fase, 
como: “Toque seu nariz com a mão direita”. 
Depois, um comando de 3 fases, Pegue esse 
pedaço de papel com a mão direita. Dobrá-
lo pela metade. Colocar o papel no chão”.

Escrita Pedir ao paciente para escrever uma frase. A 
sentença deve conter um sujeito e um objeto e 
deve fazer sentido. Erros ortográficos devem 
ser ignorados.

Orientação espacial Solicite que o paciente desenhe uma casa ou 
um relógio e marque o relógio com uma hora 
específica. Ou peça que o paciente desenhe 2 
pentágonos se interseccionando.



Raciocínio abstrato Peça ao paciente para identificar o tema em 
comum entre 3 ou 4 objetos (p. ex., são todas 
frutas, são todos meios de transporte, são 
todos instrumentos musicais). Peça ao 
paciente para explicar um provérbio como: 
“Quem tem telhado de vidro não deve atirar 
pedras no do vizinho”.

Julgamento Peça ao paciente para explicar o que faria em uma 
situação hipotética: “O que você faria se encontrasse 
uma carta com selo na calçada?” A resposta correta é 
colocar no correio; abrir a carta sugere um distúrbio 
de personalidade.





Que dia da semana é hoje?

Que mês estamos?

De traz pra frente

Flash-Mini-Mental

De traz pra frente



Alzheimer
Vascular
Corpos de Lewy
Frontotemporal

@drpedroneuro



Hachinski



CARACTERÍSTICAS ETIOLOGIA E
INÍCIO ABRUPTO VASCULAR 2

PIORA PROGRESSIVA DEGENERATIVA 1

CURSO FLUTUANTE VASCULAR 2

CONFUSÃO NOTURNA DEGENERATIVA 1

PRESERVAÇÀO DA PERSONALIDADE DEGENERATIVA 1

DEPRESSÃO DEGENERATIVA 1

SINTOMAS SOMÁTICOS DEGENERATIVA 1

LABILIDADE EMOCIONAL DEGENERATIVA 1

HIPERTENSÀO ARTERIAL VASCULAR 2

AVC PRÉVIO VASCULAR 2

ATEROSCLEROSE VASCULAR 2

SINTOMAS NEUROLÓGICOS FOCAIS VASCULAR 2

SINTOMAS NEUROLÓGICOS FOCAIS VASCULAR 2

ESCALA DE 
HACHINSKI

<4: DEGENERATIVA

5-6: MISTA

>7: VASCULAR

S/S: 90%





Há sempre um app...
Glasgow Mini-mental Hachinski



PIST
AS!

Mão alienígena (esquerda)

Polimioclonus Apraxia de marcha

Heminegligência


