
Avaliação Cognitiva
com Ênfase na
Síndrome Demencial

O diagnóstico de síndrome demencial é bastante 
complexo do ponto de vista médico-cientí�co, 
principalmente nos casos leves e iniciais. Esta 
síndrome pode ser desenvolvida por diferentes 
doenças, algumas potencialmente reversíveis e 
outras neurodegenerativas progressivas. 



Nenhum exame ou teste isolado possibilita um 
diagnóstico, sendo necessária uma bateria de testes e 
de exames para uma avaliação mais acurada.
Popularmente, a demência tem sido tratada como 
um sinônimo de doença de Alzheimer, porém, esta é 
apenas uma etiologia deste problema. Assim, é 
preciso elucidar o tipo de demência que acomete o 
indivíduo. 



A demência envolve questões pessoais, familiares e 
sociais, sendo muito importante o prognóstico de 
evolução de cada caso, auxiliando os entes envolvidos 
na preparação de questões �nanceiras, jurídicas, 
cuidados de longo prazo e estímulo das capacidades 
ainda presentes, não se limitando apenas às questões 
farmacológicas.



O processo de avaliação é desenvolvido em mais de 
uma consulta, pois, devido à complexidade do 
problema, este não pode ser analisado em conjunto 
com outras queixas da consulta geriátrica. 

Além de capacidade pro�ssional, há demanda por: 

• escolha de instrumentos adequados à
   capacidade especí�ca do indivíduo;
• ambiente tranquilo;
• tempo adequado;
• entrevista conjunta de um familiar/cuidador que    
  conheça tanto o estado atual como pregresso do     
  indivíduo;
• elaboração de laudo técnico.



No Espaço Maturidade seguimos protocolo de 
avaliação recomendado por departamentos 
cientí�cos de sociedades nacionais e internacionais, 
composto por:

• Anamnese;
• Avaliação funcional;
• Avaliação do humor e sintomas neuropsiquiátricos;
• Testes cognitivos;
• Avaliação da capacidade física;
• Avaliação de exames laboratoriais e de         
  neuroimagem (realizados em laboratórios,
  não contemplados no custo da avaliação);
• Estadiamento clínico;
• Plano de ação.

• Avaliação do humor e sintomas neuropsiquiátricos;

cientí�cos de sociedades nacionais e internacionais, cientí�cos de sociedades nacionais e internacionais, 



Agende sua avaliação !

As informações contidas neste e-mail e em seus anexos são con�denciais e não podem ser usadas, reproduzidas ou divulgadas para 
�ns e destinatários não previstos na ação. Se você recebeu este e-mail por equívoco, por favor, apague o seu conteúdo e avise, 
imediatamente, ao remetente. Esta Secretaria de Estado da Educação está se alinhando para proteger os dados dos titulares, em 
consonância com a Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados/LGDP). A reprodução e/ou divulgação de dados pessoais e 
dados pessoais sensíveis poderá acarretar ameaça aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de pessoa natural, o 
responsável pela ação estará sujeito às sanções administrativas. Antes de repassar qualquer informação, certi�que-se de cumprir 
todos os fundamentos disciplinares da LGPD e leis correlatas:

Lei de Acesso à Informação — 12.527/2011;
Lei do Governo Digital — 14129/2021;
Lei do Marco Civil da Internet— 12.965/2014; 
Lei de Proteção do Consumidor — 8.078/1990;  e
Lei da tipi�cação criminal de delitos informáticos — 12.737/2012

 (47) 3434-4586 
47) 98845-3183


