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Constatações gerais baseadas nos achados 
O escore do funcionamento cognitivo global dessa pessoa está muito abaixo da faixa normal de 
classificação para sua  faixa etária e seu  grau de escolaridade.  
�     O escore obtido no domínio Memória (aquisição e retenção de curto prazo)  indicou um provável 
comprometimento.   
�     O escore obtido no domínio Fluência (linguagem e fluência de símbolo) não pode ser calculado 
devido à falta de dados. Muitos testes neste domínio foram omitidos devido ao comprometimento na 
velocidade de processamento das informações. 
�     O escore obtido no domínio Funções Executivas (habilidade para se organizar, responder 
rapidamente e inibir respostas incorretas)  indicou acentuado comprometimento. 

Escores nos Testes Cognitivos (Desvio da média em escore z - relativo à indivíduos com o mesmo nível 
educacional) 
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Prognóstico 
Caso  essa pessoa fosse submetida a uma 
avaliação neuropsicológica completa, a 
probabilidade de CCL seria alta (maior que 70%).  
Essa estimativa é muito maior que o esperado no 
envelhecimento normal. 
 
Comprometimento Cognitivo Leve refere-se a um grau de 
declínio cognitivo que está entre as alterações cognitivas 
associadas ao envelhecimento normal e aquelas 
associadas com sinais subclínicos de demência. 

Outros fatores 
�      Escala de Depressão: transtornos depressivos podem causar ou serem confundidos com 

comprometimento cognitivo ou déficits subjetivos de memória.   Essa pessoa assinalou 3 
das 10 questões da escala de depressão que indicam sintomatologia depressiva.    

�      Medicações: atenção aos efeitos de medicações sobre a cognição.  
 Recomendações: 

�      Uma reavaliação em três meses é recomendada.         
�      Avaliação médica / neurológica adicional parece atualmente apropriada.  
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O	  TCR-‐CCL	  não	  foi	  desenvolvido,	  nem	  é	  aprovado	  para	  o	  estabelecimento	  de	  um	  diagnóstico	  clínico;	  o	  seu	  objetivo	  é	  o	  rastreio,	  em	  diferentes	  
níveis,	  das	  habilidades	  cognitivas	  acima	  citadas.	  As	  informações	  geradas	  pelo	  TCR-‐CCL	  podem	  auxiliar	  no	  raciocínio,	  sendo	  portanto,	  úteis	  em	  
contextos	  clínicos	  ou	  de	  pesquisa	  médica.	  O	  objetivo	  primário	  deste	  programa	  é	  estimar	  a	  necessidade	  de	  se	  aprofundar	  a	  investigação	  por	  meio	  
de	  uma	  avaliação	  clínica	  e	  neuropsicológica	  extensa,	  acompanhada	  ou	  não	  de	  exames	  de	  neuroimagem.	  Apenas	  estes	  procedimentos	  podem	  
conduzir	  a	  um	  diagnóstico	  médico	  específico.	  O	  médico,	  e	  não	  a	  empresa	  Screen,	  Inc.,	  detém	  a	  responsabilidade	  integral	  sobre	  o	  diagnóstico	  
clínico	  e/ou	  as	  decisões	  que	  se	  fizerem	  pertinentes	  a	  partir	  deste	  relatório.	  
	  
Comprometimento	  Cognitivo	  Leve	  refere-‐se	  a	  um	  estágio	  transional	  entre	  envelhecimento	  normal	  e	  quadros	  demenciais.	  Os	  declínios	  nas	  
funções	  executivas	  e	  de	  memória	  pode	  ocorrer	  até	  7	  anos	  antes	  do	  diagnóstico	  de	  Alzheimer.	  Uma	  vez	  que	  o	  funcionamento	  cognitivo	  dos	  
pacientes	  pode	  mudar	  ao	  longo	  do	  tempo,	  a	  reaplicação	  do	  teste	  é	  aconselhada.	  Os	  percentis	  nas	  tabelas	  de	  pontuação	  cognitiva	  correspondem	  
aos	  escores	  z	  padronizados	  classificados	  por	  anos	  de	  escolaridade,	  codificados	  por	  cores	  da	  seguinte	  forma:	  Verde:	  z	  maior	  que	  2:00;	  z	  entre	  1,01	  
e	  2,00;	  z	  de	  0,00	  (média)	  para	  1,00.	  Amarela:	  z	  entre	  -‐0,01	  e	  -‐0,25,	  -‐0,26	  e	  -‐0,50,	  -‐0,51	  a	  -‐1,00,	  -‐1,01	  para	  -‐1,50.	  Vermelha:	  -‐1,51	  para	  -‐2,00,	  -‐2,01	  
para	  -‐3,00,	  menor	  -‐3,00. 
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Antecedentes 
�    O paciente tem 6 anos de educação formal.                       
 

Discussão dos achados 
   

�    O paciente apresenta um provável comprometimento de memória.  Este comprometimento pode 
ser perceptível  para aqueles que convivem mais intimamente com ele e  apresenta-se  como uma 
incapacidade para aprender ou registrar novas informações, como, por exemplo, manter a própria 
agenda de compromissos ou beneficiar-se de dicas ou lembretes.   As mudanças na pontuação 
numa aplicação seguinte (escores longitudinais) irão ajudar no esclarecimento da gravidade do 
comprometimento cognitivo.        

�    O declínio  nas funções executivas (planejamento, organização, abstração e controle inibitório) 
pode ser óbvio  para seus parentes ou familiares mais próximos e provavelmente manifesta-se 
como uma lentificação em suas reações, como uma incapacidade para inibir respostas impulsivas            

�    Os resultados deste teste levam em consideração a presença de sintomas depressivos ou 
ansiosos. Ele assinalou 3 dos 10 sintomas da escala de depressão de modo a sugerir a presença 
de sintomas depressivos.    

�    As respostas associadas com quadro depressivo foram:   (não)  
      -  ‘Você sente que sua memória está pior do que a da maioria das pessoas?’     
      -  ‘Você prefere evitar compromissos sociais?’        
      -  ‘Você prefere ficar em casa a sair e fazer novas atividades?’   

 


