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REFERÊNCIAS E ESCALAS 

 

EVA – Escala Visual Analógica 

 

 

RCQ – Relação cintura-quadril e IMC (SANCHES, 2008). 

 

Percentual de Gordura através de Medidas Antropométricas: Protocolo de Dotson e 

Davis, 1991 (adaptado por Torres, 1998) 
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Perímetro da panturrilha 

A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação 

da massa muscular no idoso. Medidas menores que 31cm são indicativas de redução da 

massa muscular (sarcopenia) e estão associadas a maior risco de quedas, diminuição da 

força muscular e dependencia funcional (BRASIL, 2006).  

 

  

MIF – Medida de Independência Funcional (BRASIL, 2006) 

O escore total da MIF é dado pela soma dos escores de cada dimensão e pode variar 

de 18 a 126 pontos. Os níveis de dependência são classificados de acordo com o escore 

total da MIF:  

Somatório Classificação 

18 Dependência completa 

19-60 Dependência modificada (assistência de até 50% das tarefas) 

61-103 Dependência modificada (assistência de até 25% das tarefas) 

104-126 independência completa/modificada 
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Testes de levantar e sentar 
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Orientações sobre o Teste Mini Mental (MEEM) (BRASIL, 2006) 
 

Trata-se de um teste breve de rastreio cognitivo para identificação de demência. A 

pontuação máxima é de 30 pontos que pode ser influenciada pela escolaridade do 

indivíduo. Para analfabetos a nota de corte padrão é de 13 pontos, para indivíduos com 

baixa/média escolaridade, 18 pontos e para os de alta escolaridade, 26 pontos. Os itens 

avaliados pelo MEEM são: Orientação; Memória Imediata; Atenção e Cálculo; Memória de 

Evocação e Linguagem. 

Como se aplica: O paciente deve ser deixado à vontade, e não deve sentir-se 

julgado. Os eventuais erros cometidos por ele durante a prova não devem ser corrigidos, 

pois esta correção poderá inibi-lo. Faça as perguntas referentes à orientação. Pergunte 

também o nome do local onde estão realizando a entrevista e os itens restantes deste 

tópico. Coloque um ponto para cada resposta correta e zero para as respostas erradas ou 

não respondidas. Pergunta do tipo “posso testar sua memória?”, permite que a entrevista 

ocorra mais informalmente deixando o paciente tranquilo. Sequencialmente, peça que o 

paciente repita as três palavras. Marque um ponto para cada resposta correta, zero para 

incorreta ou se o paciente foi incapaz de repetir as três palavras. 

Para os cálculos, mesmo que o paciente erre uma conta intermediária, considere os 

resultados corretos. Porém, se ao subtrair 7 do resultado errado, ele der uma resposta 

correta, só considere a errada. Dê um ponto para cada resposta correta. Caso o paciente 

não conseguir se sair bem nesta prova, peça a ele que soletre a palavra “mundo” de trás 

para frente. Peça ao paciente para ler “FECHE OS OLHOS” e fazer o que está sendo 

pedido. Se ele executar o comando na ordem escrita, dê um ponto. Peça ao paciente para 

escrever uma frase, que deve ser espontânea. Deve ser uma frase completa, não valem 

palavras soltas ou escrever o nome completo. Para que a cópia do desenho seja 

considerada correta, é preciso que sejam feitos os 10 lados e, portanto, 10 ângulos. 

Também é importante que as figuras apareçam intersectadas.  

O QUE SIGNIFICA CADA ITEM:  

ORIENTAÇÃO Este item avalia: A memória recente, a atenção e a orientação têmporo-

espacial. MEMÓRIA Neste item testa-se: A atenção e a memória imediata (de curto prazo 

ou primária), que tem duração de, aproximadamente, 30 segundos e capacidade limitada a 

10 itens.  
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ATENÇÃO E CÁLCULO Neste item se avalia: A capacidade de cálculo, a atenção e a 

memória imediata e operacional (pré requisito necessário para realização de cálculos 

matemáticos).  

RETENÇÃO DE DADOS (EVOCAÇÃO) Neste item se avalia: memória recente 

(secundária), que dura de minutos a semanas ou meses.  

LINGUAGEM Avalia-se: A fala espontânea, a compreensão oral, a repetição, a nomeação, 

a leitura e a escrita.  

NOMEAÇÃO Neste item avalia-se: Capacidades de nomeação, compreensão e 

entendimento do paciente (Afasia nominativa ou, na verdade, agnosia visual).  

REPETIÇÃO Avalia-se: A discriminação auditiva, a memória imediata e a atenção.  

COMANDO VERBAL Neste item é possível avaliar: Principalmente a compreensão oral do 

paciente, devendo-se sempre excluir hipoacusia. Também se testam a memória imediata a 

praxia, a coordenação e a motricidade. 

 LEITURA, ORDEM ESCRITA Avalia-se: A Capacidade de leitura do paciente, 

compreensão, memória.  

CÓPIA DO DESENHO Neste item avalia-se: Orientação vísuo-espacial, programação 

motora e a praxia construtiva. 

Obs: Somente as respostas corretas anotadas nas perguntas de 03 a 13 e anote o total. A 

pontuação máxima é de trinta pontos. 

  

 


