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Demência vascular
Critérios diagnósticos e exames complementares
Eliasz Engelhardt1, Carla Tocquer2, Charles André3, Denise Madeira Moreira4,
Ivan Hideyo Okamoto5, José Luiz de Sá Cavalcanti6
Resumo – A Demência Vascular (DV) é a forma de demência secundária mais prevalente e a segunda entre todas
as demências. Sua causa direta é a doença cerebrovascular e é representada por um grupo heterogêneo de subtipos
relacionando aspectos clínicos e de neuroimagem. O grupo de trabalho desse módulo visou propor diretrizes
básicas fundamentadas em evidência para serem utilizadas por especialistas e não especialistas que assumem a
responsabilidade de tratar pacientes com DV. As diretrizes visam estabelecer os princípios básicos para direcionar
o atendimento ao paciente com suspeita de DV (e comprometimento cognitivo vascular - não demência) de modo
sistematizado. O material para estabelecer essas diretrizes foi selecionado a partir de publicações obtidas através
de busca em bases de dados (Medline, Scielo, Lilacs), compreendendo artigos científicos, revisões sistemáticas,
metanálises, de preferência dos últimos 15 anos, ou anteriores quando pertinentes. Esta proposta abrange os
principais aspectos diagnósticos relacionados a casos com suspeita ou presença de DV, que com freqüência são
encaminhados ao médico especialista. É precedida por breve relato sobre a evolução do conceito da DV, sua
definição e descrição sumária dos principais subtipos clínico-radiológicos. Seguem-se as etapas diagnósticas
que compreendem os critérios diagnósticos específicos, considerações sobre a anamnese, o exame clínico e
neurológico, a avaliação neuropsicológica, para a qual foram selecionados os instrumentos preferencialmente
adaptados para o nosso meio através de validação adequada, análise de técnicas de neuroimagem e de variados
exames laboratoriais, e finalmente ponderações sobre a revelação do diagnóstico. Cada etapa é seguida por
recomendações, classificadas de acordo a evidência para uma medida diagnóstica e níveis de recomendação
baseados nestas. Os procedimentos de avaliação visando o diagnóstico da DV requerem a contribuição das
variadas habilidades profissionais diferentes. Desse modo, o ideal é que a elaboração diagnóstica seja feita por
equipe multidisciplinar. A presente proposta contribui para a definição dos padrões de diagnóstico da DV através
de evidência comprovada em vários níveis. É ressaltado que, apenas cerca da metade da população dos pacientes
com comprometimento cognitivo vascular apresenta quadro de demência, o que torna necessária, futuramente,
uma proposta visando o estabelecimento de critérios e elaboração diagnóstica dessa condição.
Palavras-chave: recomendações, demência vascular, critérios, neuropsicologia, neuroimagem, revelação do
diagnóstico, Brasil.

Introdução
O objetivo do grupo de trabalho do módulo “Demência
Vascular: critérios diagnósticos e exames complementares.
Recomendações do Grupo de Neurologia Cognitiva e do
Comportamento da Academia Brasileira de Neurologia” é
o de propor diretrizes básicas fundamentadas em evidência para serem utilizadas por especialistas (neurologistas,
psiquiatras, geriatras) e outros médicos que tomam a res-

ponsabilidade de atender e oferecer cuidados a pacientes
com demência vascular (DV).
A evidência para essas diretrizes foram selecionadas a
partir de publicações obtidas através de busca em bases de
dados (Medline, Scielo, Lilacs), compreendendo artigos
científicos, revisões sistemáticas, meta-análises, preferencialmente dos últimos 15 anos, ou anteriores quando pertinentes. Além disso, foram consultados Consensos sobre o tema
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ou de assuntos correlatos, como os “Parâmetros de Prática Diagnóstico de Demência” da Academia Americana de Neurologia [AAN] (EUA),1 “Diretrizes da Federação Européia
de Sociedades Neurológicas” [EFNS] (UE),2 “Consórcio
dos Centros Canadenses para Pesquisa Clínica Cognitiva”
[C5R] e “Consórcio para Investigar Comprometimento
Vascular da Cognição” [CIVIC] (CAN),3,4 “Diagnóstico
da Doença de Alzheimer no Brasil” da ABN (BRA),5,6 “Padrões de Harmonização da Rede de Comprometimento
Cognitivo Vascular” (EUA-CAN),7 “Proposta de Critérios
para Comprometimento Cognitivo Vascular” (CHN).8
Esta proposta abrange os principais aspectos diagnósticos relacionados a casos com suspeita ou presença de DV (e
comprometimento cognitivo - não demência causado por
lesão vascular cerebral), frequentemente encaminhado ao
médico especialista. As variadas recomendações e sugestões
visam o diagnóstico clínico, abrangendo entrevistas e uma
ampla gama de exames complementares, com o objetivo
de direcionar o atendimento de modo sistematizado, culminando com a revelação do diagnóstico.
O grupo de trabalho do presente módulo acredita em
uma atuação multidisciplinar que tem origem, frequentemente, a partir do médico de atendimento primário, como
maneira mais eficaz de atender os pacientes com quadro
demencial (e os com comprometimento não-demência) e
de orientar os familiares e cuidadores.

Demência vascular (conceitos)
A “demência vascular” (DV) é um conceito de categoria
diagnóstica que surgiu no final dos anos 80 para designar
quadro demencial decorrente de doença cerebrovascular
(DCV).9 Este conceito foi expandido com o constructo
de “comprometimento cognitivo vascular” (CCV),10 um
conceito dimensional que abrange as alterações cognitivas
decorrentes de DCV e suas manifestações isquêmicas, um
continuum que inclui todas as etapas, desde o comprometimento cognitivo vascular não-demência (VCCND)11 ou
comprometimento cognitivo leve vascular (CCLv)12,13 até
a DV. Pode, portanto, ser visto como um espectro CCV/
DV que engloba todas as formas de comprometimento
cognitivo, desde a mais leve até a mais grave. Entretanto, o
CCV pode ou não excluir um grupo de comprometimentos circunscritos “focais” de funções especializadas como
da linguagem (afasia), movimentos intencionais (apraxia)
ou reconhecimento categorial (agnosia), entre outros, que
podem resultar de um ictus vascular. Assim, não há critério
diagnóstico universalmente aceito para o CCV. Uma das
maneiras de ver essa questão é o de uma definição restrita
de CCV, excluindo os casos de comprometimentos isolados
de funções cognitivas especializadas.14 Considerando que o
CCV pode ocorrer de modo isolado ou em associação com
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DA, foi proposto o conceito “transtorno cognitivo vascular”
(TCV) para abranger as apresentações acima, assim como
a DCV associada à doença de Alzheimer (DA+DCV) e a
demência mista (DM). Também é um conceito de categoria.15,16 Alternativamente, foi considerado que o próprio
CCV pode ser dividido em 3 subtipos clínicos4 - um subtipo que não atinge critérios de demência (comprometimento cognitivo vascular não-demência - VCCND), demência
mista (DM=DA+DV) e DV, à semelhança do TCV. Estudos
neuropatológicos indicam que até 34% de casos de demência mostram patologia vascular significativa. Parece haver
uma forte interação entre as patologias da DCV e da DA,
de modo que indivíduos que apresentam ambas mostram
comprometimento cognitivo maior em comparação àqueles que tem uma delas de modo isolado.7,17
Considerando a importância do assunto, deve-se lembrar que ictus vascular (acidente vascular cerebral, ataque
cerebrovascular), substrato subjacente ao comprometimento cognitivo, e demência aumentam exponencialmente com o envelhecimento da população.18,19 São pouco
conhecidas as interações pelas quais o ictus pode resultar
em CCV e DV, assim como a lesão vascular pode piorar os
efeitos cognitivos da patologia da DA.17 A demência pósictus ocorre até um ⅓ dos pacientes com ictus isquêmico
eloquente em pessoas após os 65 anos de idade.20 Além
disso, infartos cerebrais silenciosos documentados por RM
aumentam em mais que o dobro o risco de demência no
idoso.21 Deve se salientar que nesse grupo etário o CCV
não-demência também é comum.22 Considerando a longevidade crescente, os efeitos lesivos da DCV na cognição
podem se tornar uma das principais causas de demência
no idoso.23
A DV é a mais prevalente entre as demências secundárias, ocupando o segundo lugar entre todos os quadros
demenciais, depois da DA, sobretudo na faixa senil.18,24,25 A
estimativa global é de 15-20%, sendo de 2% na população
de 65-70 de idade e de 20-40% na de acima de 80 anos de
idade. É mais comum em homens que em mulheres.18,26 A
variação é ampla de acordo com as populações estudadas
(UE: 11,1-53,1%; EUA: 9,0-45,9%; Ásia: 36,4-59,9%; Brasil: 9,3-24,9%).27 A amplitude da variação deve-se provavelmente às características das populações e das amostras
estudadas, aos critérios utilizados e às dificuldades para
definir a DV, assim como a posição da DV no espectro “DV
pura” - “DV+DA mista” - “DA pura”.28,29
O conceito de CCV, relativamente novo, encontra-se
em evolução, não havendo ainda estudos adequados sobre
prevalência, certamente maior que a da DV, conforme a
definição. Foi demonstrado, em um estudo em comunidade, que um ¼ de indivíduos idosos vem a apresentar
ictus vascular. Entre os sobreviventes que sofreram um ic-
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tus 41% apresentaram comprometimento cognitivo e 21%
desenvolveram quadro demencial, permanecendo normais
em termos cognitivos ⅓ dos sobreviventes. A prevalência
de ictus em pacientes com comprometimento cognitivo
não-demência ou com demência foi semelhante (cerca de
25%), sendo 6 vezes maior que a prevalência de ictus em
idosos normais em termos cognitivos (4%).30 Além disso,
estudos neuropatológicos indicam que até ⅓ de casos de
demência mostra patologia vascular significativa, e os mesmos fatores de risco que tornam um indivíduo suscetível
à DCV também o coloca em risco de apresentar comprometimento cognitivo.31,32
O progresso da pesquisa no campo da CCV (no seu
sentido amplo original)10 tem enfrentado obstáculos pela
falta de critérios diagnósticos satisfatórios para esta condição. Além do fato de os critérios diagnósticos correntes
para o comprometimento cognitivo associado à DCV focarem a forma mais grave da condição, a DV, estes critérios, no CCV (incluindo os casos não-demência), mostram
uma sensibilidade mais baixa, embora uma especificidade
equivalente, refletindo a exclusão de um contingente de
pacientes que não apresentavam demência.4 Esse problema
vem sendo enfrentado com propostas como o “CIVIC”,4 os
“Padrões de Harmonização do CCV”7 e mais recentemente
uma “Proposta de Critérios Diagnósticos para CCV”.8
A importância das recomendações encontra-se na necessidade de diagnóstico mais preciso que poderá reverter
em estratégias terapêuticas mais adequadas e de maior sucesso. O CCV (não-demência e demência) é passível de
tratamento, podendo ser prevenido, adiado ou atenuado,
no que diz respeito principalmente aos fatores de risco
vascular. Pode haver também benefício em relação à DV
instalada, por ser possível evitar a progressão desta de um
estádio mais leve para outro mais grave. Adicionalmente,
quanto a DA com DCV, é possível esperar menor exacerbação devida a causas vasculares.2,7,30,33,34

Definição de demência vascular
A característica básica da DV, de acordo com os critérios diagnósticos (DSM-IV),35 CID-10-CDP,36 CADDTC,37
NINDS-AIREN,38 é o desenvolvimento de comprometimento cognitivo em múltiplos domínios, que inclui deficiência da memória (amnésia) e de um ou mais transtornos
cognitivos, como afasia, apraxia, agnosia ou disfunção executiva, que devem causar dificuldade importante no trabalho ou em atividades habituais e representar um declínio
significativo em relação a um nível prévio de funcionamento. A condição não deve ocorrer exclusivamente durante
o curso de delirium ou de transtorno psiquiátrico maior.
Considerando o diagnóstico de DV, é necessária a presença
de sinais e sintomas neurológicos ou evidência laboratorial

ou neuroimagem indicativa de DCV (p.ex., infartos múltiplos atingindo o córtex e a substância branca subcortical),
julgada como relacionada etiologicamente ao transtorno.
É necessário lembrar que lesões cerebrais vasculares
encontram-se relacionados à patologia, geralmente arterial,
de vasos grandes e vasos pequenos. As lesões em territórios
de vasos grandes compreendem infartos médios ou grandes, que podem ser únicos, corticais e/ou córtico-subcorticais ou múltiplas, ou estratégicas localizados em áreas críticas para cognição e/ou comportamento. Lesões decorrentes
de vasos pequenos se expressam sob a forma de infartos
pequenos ou lacunas múltiplas no tálamo, gânglios da base
e na substância branca ou a comprometimento isquêmico
de extensão variável da substância branca ou a associação
de ambos os tipos de lesão. Pode haver lesão decorrente de
doença de vasos grandes ou de vasos pequenos, ou de ambos associados. Lesões decorrentes de hemorragia cerebral
também fazem parte dessas considerações.2,27 Portanto, a
localização e a dimensão da(s) lesão(ões) são dois parâmetros relevantes na expressão da DV, podendo ser avaliadas
por neuroimagem. A localização preferencialmente deve
atingir áreas corticais e estruturas subcorticais associativas
ou límbicas-paralímbicas, com expressão cognitiva e/ou
comportamental (“áreas estratégicas”), incluindo os circuitos da memória (hipocampo-núcleo mamilar-tálamo e
amígdalo-tálamo-frontal).39 Quanto à dimensão, o volume
médio dos infartos mostrou-se significativamente maior
em casos com lesões vasculares apenas (124±70 cm3) em
comparação a casos com DA em associação a lesões vasculares (55±56 cm3).39 Anteriormente havia sido feita proposta de um volume de 100 cm3 como o mínimo necessário para causar demência, independente da localização da
lesão. Entretanto, diante de variabilidade encontrada, com
a presença de lesões menores em casos de DV, levou-se à
conclusão que o limiar dependia da localização das lesões,
tendo sido proposto o conceito de “sítios estratégicos”.40
Considerando que do ponto de vista anatômico e clínico a DV se apresenta de modo heterogêneo, diferente da
maior parte das doenças neurodegenerativas que mostram
uma progressão sequenciada de acordo com a doença subjacente, cabe uma breve descrição dos principais subtipos
que constituem esse conglomerado que abrange a DV.

Subtipos de DV e aspectos clínicos
Os grandes subtipos de DV se classificam em pós-ictus
(único, múltiplo, estratégico) e subcorticais (lacunares, hiperintensidades de extensão variável).41-45

DV pós-ictus
DV PÓS-ICTUS ÚNICO

O ictus vascular ou acidente vascular cerebral (AVC)
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ou ataque cerebrovascular (ACV) corresponde ao quadro
melhor reconhecido. A oclusão de um vaso grande resulta em infarto córtico-subcortical de extensão variável,
dependendo do tipo de artéria obstruída (tronco, ramo),
preferencialmente em áreas associativas. Segundo convencionado, a lesão deve ter cerca de 100 cm3 de volume. Pode
originar não somente comprometimentos neurológicos
focais, mas também transtornos cognitivos e de comportamento. Caracteriza-se por um início abrupto, e além de
sintomas e sinais neurológicos, ocorre comprometimento
cognitivo cortical (como afasia, apraxia, agnosia), podendo este surgir dentro do período de 3 meses após o ictus.
O paciente pode permanecer estável por um determinado
tempo ou evoluir com declínio cognitivo gradual, algumas
vezes acompanhado por depressão ou outros transtornos
psiquiátricos. A DV pós-ictus compreende principalmente
casos com infartos territoriais ou de lesões decorrentes de
ictus hemorrágico.26,46,47

cíngulo, córtex pré-frontal e orbitofrontal, (ii) do tálamo
com o córtex orbitofrontal, insular e temporal, e com a
amígdala). Podem ocorrer comprometimento da memória
(de modalidades variadas) e disfunção executiva, além de
transtornos de comportamento.39,46,53
DV PÓS-ICTUS HEMORRÁGICO

O ictus hemorrágico pode se encontrar subjacente a
quadros de DV, sendo muitas das considerações quanto
às manifestações em relação às diversas possibilidades de
localização, semelhantes às das formas isquêmicas. Encontram-se as hemorragias lobares e as subcorticais com
extensão e gravidade variadas. Tais ictus correspondem
a cerca de 20% do total dos ataques cerebrovasculares. A
hemorragia subaracnóide, que ocorre no espaço subaracnóide, pode causar lesão isquêmica devido à vasoespasmo,
além de poder levar a quadro de hidrocefalia, que apresenta
possibilidade de abordagem neurocirúrgica.27,46,54-57

DV por isquemia subcortical

DV POR INFARTOS MÚLTIPLOS

A demência por infartos múltiplos (DIM) já foi o quadro mais utilizado como exemplo de DV, isto é, a necessidade de infartos múltiplos, corticais e/ou subcorticais,
para caracterizar o quadro de demência, que se desenvolve
devido aos infartos recorrentes.48 Pode originar não somente comprometimentos neurológicos circunscritos e
bem delineados, mas também transtornos cognitivos e de
comportamento, na dependência das áreas atingidas.46,49,50

A demência vascular isquêmica subcortical (DVIS) tem
como causa principal a doença de vasos pequenos (microangiopatia, causada por envelhecimento, hipertensão
arterial, diabetes mellitus, angiopatia amilóide cerebral
[AAC], entre outras ) em estruturas subcorticais, levando
à formação de infartos lacunares e lesões isquêmicas da
substância branca, de extensão variável. Compreende um
espectro clínico-patológico, com duas entidades em seus
extremos, o estado lacunar e a doença de Binswanger.43

DV POR INFARTOS EM TERRITÓRIOS LIMÍTROFES

As artérias acometidas por aterosclerose e a presença
de hipoperfusão podem causar lesões múltiplas, principalmente em territórios distais. As lesões isquêmicas podem ser encontradas no córtex cerebral entre os territórios
de irrigação da artéria cerebral anterior - artéria cerebral
média e artéria cerebral média - artéria cerebral posterior.
Também podem ser encontrados em regiões subcorticais,
no nível das estruturas da base entre a cabeça do núcleo
caudado, o putâmen e a cápsula interna, assim como na
substância branca.5,46,51
DV POR INFARTO ESTRATÉGICO

É reconhecido que infartos pequenos porém, localizados estrategicamente em áreas corticais (p.ex., hipocampo,
giro angular, córtex pré-frontal, entre outras) ou estruturas
subcorticais (p.ex., prosencéfalo basal, tálamo [principalmente núcleos mediodorsal e anterior], caudado) podem
causar DV de instalação abrupta. Os aspectos clínicos
podem variar de acordo com a localização dessas lesões
corticais ou subcorticais e/ou suas conexões (desconexões
tálamo-corticais): (i) do núcleo mediodorsal com o giro do
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DV ISQUÊMICA SUBCORTICAL

A DV isquêmica subcortical (DVIS) é um subtipo
frequente que resulta de doença dos vasos pequenos, causando lacunas (em número variável) e desmielinização
microangiopática (leucoaraiose) (de extensão variável).25
Pacientes com DVIS parece representar um subgrupo mais
homogêneo e representativo de pacientes, com aspectos
clínicos, evolução, desfechos e resposta terapêutica mais
previsível em comparação aos outros subtipos da classificação.58 As lesões subcorticais se relacionam com interrupção dos circuitos subcórtico - pré-frontais.59,60 O início
é geralmente lento e insidioso e as relações temporais entre
as manifestações clínicas e as de neuroimagem não costumam ser nítidas. O principal domínio cognitivo que pode
diferenciar pacientes com DVIS é a disfunção executiva,
que interfere no desempenho das AVDs como resultado
de formulação inadequada de objetivos, iniciação, planejamento e organização.61,62 O pensamento abstrato também
é atingido, mas a deficiência de memória é menos acentuada em comparação à DA. O reconhecimento e o efeito
de pistas permanecem relativamente intactos. Alterações
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de humor com depressão, mudança de personalidade e
labilidade emocional são comuns. Sinais motores focais,
desordens da marcha, urgência urinária e lentificação psicomotora ocorrem com frequência.25,41,46,63-66 A proporção
de DV atribuída a DVIS pode ser estimado em cerca da
metade do total dos quadros demenciais vasculares, sendo
o subtipo mais prevalente.67,68
Infartos em territórios limítrofes subcorticais, assim
como infartos estratégicos subcorticais, atingindo gânglios
da base, tálamo ou substância branca (conexões), também
podem ser considerados nesta categoria.46

(Classe I, II, III e IV) e as recomendações foram graduadas
de acordo com a força da evidência (Nível A, B ou C), de
acordo com as definições dadas pela orientação do EFNS e
AAN. Questões clínicas importantes para as quais a evidência é questionável podem ser valorizados (Opção prática),
ou quando ainda não há evidência disponível, o item de
“Ponto de Boa Prática” pode ser recomendado baseado na
experiência e no consenso do grupo tarefa (Tabela 1).1,76
Essas diretrizes podem não ser apropriadas em todas as
circunstâncias e as decisões para aplicar as recomendações
devem ser feitas à luz da apresentação clínica do paciente
individual e dos recursos disponíveis.76

Demência mista: DA com DCV
Estudos neuropatológicos mostram que frequentemente ocorrem lesões da DA associadas com DCV, particularmente em pacientes mais idosos.69,70 Esta associação é geralmente denominada de “demência mista” (DM) e reúne
manifestações clínicas geradas por ambas as condições.71,72
A DA e a DV compartilham fatores de risco, aspectos clínicos e mecanismos patogênicos.73 A DCV parece ter um
papel importante na expressão dos sintomas clínicos na
DA. Assim, foi relatado que infartos lacunares aumentam
em até 20 vezes o risco de demência clínica em pacientes
com lesões de DA confirmados por patologia.17 Ao lesar os
circuitos subcórtico-pré-frontais a DCV pode participar na
composição de sintomas com os decorrentes da lesão hipocampal da DA.74 Recentemente foram divulgados novos
critérios para diagnóstico de DA, inclusive da DA possível,
com um tópico sobre “Apresentações etiologicamente mistas”, que reiteram o conceito de DM. Estas atendem aos critérios clínicos centrais para DA, incluindo considerações,
entre outras, de evidência de (i) doença cerebrovascular
concomitante, definida por uma história de ictus com relação temporal no início ou com agravamento do comprometimento cognitivo durante o curso do quadro, ou a
presença de infartos múltiplos ou extensos ou carga grave
de hiperintensidades da substância branca.75

Etapas diagnósticas
As etapas diagnósticas são múltiplas e devem ser seguidas de modo sistematizado a fim de estabelecer o diagnóstico da DV da maneira mais precisa possível, sendo
detalhadas no texto que se segue. Preliminarmente é apresentada a classificação da evidência e os níveis de recomendação, seguindo-se as sucessivas etapas visando estabelecer
o diagnóstico.

Classificação de evidência e
níveis de recomendação
A evidência científica para a avaliação diagnóstica foi
considerada de acordo a níveis de certeza pré-especificados

Critérios diagnósticos
Os critérios diagnósticos da DV compreendem os ‘oficiais’ (CID-10-CDP36 e DSM-IV35) e os especificamente
elaborados para pesquisa (CADDTC,37 NINDS-AIREN,38
NINDS-AIREN modificado58). Além disso, faz parte da rotina o uso de um escore isquêmico, sendo o escore isquêmico de Hachinski (EIH),77 baseado inteiramente em dados
clínicos, o mais aplicado. O EIH também é considerado
critério diagnóstico.27
Esses critérios diagnósticos enfrentam alguns problemas, um dos quais é de se originarem da inadequação do
conceito vigente de demência, um paradigma baseado
em amnésia e outros transtornos corticais característicos
da DA. É importante considerar que o comprometimento de memória, com definição e extensão variáveis, seja
requerido na definição de demência na maioria dos critérios. Diversos subtipos de DV (como o devido à isquemia da substância branca subcortical ou a ictus vasculares
que possam causar desconexão e hipoatividade frontal e
hipoperfusão cerebral mediada por diasquise) não tem
início com alteração da memória de modo frequente ou
esta não é marcante, em contraposição a outro (ou mais
de um) domínio cognitivo comprometido que pode ser
mais proeminente, como a disfunção executiva. Assim,
uma definição nova baseada na disfunção executiva, pode
ser proposta, com realização de avaliação formal da mesma, para aprimorar o diagnóstico da DV, nos seus diversos
subtipos.58,62
Apesar da semelhança, a definição de casos poderá
variar de modo significativo na dependência do critério
utilizado. Uma diferença marcante entre os critérios da
CADDTC37 e os critérios oficiais, e os NINDS-AIREN38
diz respeito à natureza das lesões vasculares, já que as primeiras se referem apenas à DV causada por lesão isquêmica, enquanto a última reconhece que a DV pode resultar
de lesão isquêmica, hemorrágica e outras lesões cerebrais
vasculares ou circulatórias. Esses critérios também se diferenciam quanto à questão de neuroimagem. Os de pes-
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Tabela 1. Classificação de evidência para uma medida diagnóstica e níveis de recomendação.1,76
Classificação de evidência
Classe I

Evidência fornecida por um estudo prospectivo em uma ampla variedade de indivíduos com a condição
suspeita, utilizando um “padrão-ouro” para a definição de caso, no qual o teste tenha sido aplicado em
avaliação de modo cego, permitindo a avaliação de testes apropriados de precisão diagnóstica.

Classe II

Evidência fornecida por um estudo prospectivo em uma variedade limitada de indivíduos com a condição
suspeita, ou por um estudo retrospectivo bem planejado em uma ampla variedade de indivíduos com uma
condição estabelecida (por “padrão-ouro”), comparado a uma variedade ampla de controles, nos quais os
testes tenham sido aplicados em avaliação de modo cego, permitindo a avaliação de testes apropriados de
precisão diagnóstica.

Classe III

Evidência fornecida por um estudo retrospectivo no qual indivíduos com a condição estabelecida ou os
controles sejam de uma variedade limitada, e os testes tenham sido aplicados de modo cego.

Classe IV

Qualquer desenho metodológico no qual os testes não tenham sido aplicados de modo cego ou evidência
fornecida somente por opinião especializada ou através de série descritiva de casos (sem controles).

Níveis de recomendação
Nivel A [Padrão]

Reflete alto grau de certeza clínica e requer pelo menos um estudo convincente de Classe I ou pelo menos
dois estudos consistentes e convincentes de Classe II ou evidência inquestionável quando as circunstâncias
impedem ensaios clínicos randomizados.

Nível B [Norma]

Reflete moderado grau de certeza clínica e requer pelo menos um estudo convincente de Classe II ou evidência marcante de Classe III.

Nível C

Reflete reduzida certeza clínica e requer pelo menos dois estudos convincentes de Classe III.

Opção Prática

Reflete questionável certeza clínica e requer evidência de Classe IV.

Ponto de Boa Prática

Considerando questões clínicas importantes para as quais não há evidência disponível pode-se recomendar
este nível baseado na experiência e no consenso do grupo de trabalho.

quisa (CADDTC E NINDS-AIREN) requerem expressamente neuroimagem por TC ou RM para a confirmação
de lesões cerebrovasculares. Já na DSM-IV essa questão
aparece como opcional (“evidência de infarto cerebral”) e
na CID-10-CDP há uma menção pouco clara (“evidência
laboratorial de infarto cerebral”).27
A classificação, segundo diversos autores e critérios
apresentam variabilidade, podendo ter diferença de taxa
de acordo com o critério utilizado, e os tipos de estudos
analisados podendo a sensibilidade variar de 32,5 a 91,6%.
Assim, os critérios correntes não são intercambiáveis, identificando possivelmente diferentes grupos de pacientes rotulados como DV.78-80 Apesar da variação da sensibilidade
e da especificidade, todos os critérios possibilitam a identificação de pacientes com DV. É sabido que a especificidade
usualmente é obtida às custas de uma diminuição da sensibilidade – (i) utilizando diagnóstico estrito para demência
e (ii) incluindo exame de imagem com confirmação de
patologia cerebrovascular.78-82 Além disso, todos os critérios clínicos parecem distinguir, com relativo sucesso, a DA
pura da DV (p.ex., a maioria de pacientes com DA pode
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ser excluída de modo adequado com CADDTC [87%] e
com NINDS-AIREN [91%]). Entretanto, são menos eficazes na detecção de DM. Os critérios do NINDS-AIREN e
CADDTC são os mais sensíveis para o diagnóstico de DM
em estudos clínico-patológicos. Considerando pesquisa ou
ensaios clínicos controlados, nos quais casos falsos positivos devem ser excluídos (geralmente DA+DCV), apenas os
critérios altamente específicos tendem a ser usados (como
NINDS-AIREN e CADDTC).78,79,83
Deve se acrescentar que o diagnóstico da DVIS, o mais
prevalente subtipo de DV, pelos critérios do NINDSAIREN, considerando os critérios cognitivos e o tipo de
lesão cerebrovascular, apresenta falhas. Esses critérios
requerem a presença de síndrome demencial com comprometimento da memória e a presença de pelo menos
25% de acometimento da substância branca como suficiente para causá-la. Embora essa proporção seja arbitrária
está de acordo com os achados da maior parte dos estudos nos quais apenas doença grave da substância branca
encontra-se associada com disfunção cognitiva. 38 Os
critérios do NINDS-AIREN modificado para a identi-
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ficação clínica de DV subcortical (DVIS)58 vieram sanar
essa questão. As principais modificações residem nos itens
“síndrome cognitiva” e “evidência de doença cerebrovascular relevante”. Quanto à síndrome cognitiva é salientada
a disfunção executiva (comprometimento da formulação de objetivos, iniciação, organização, sequenciamento,
execução, mudança e manutenção de estratégias, abstração), sendo que o comprometimento da memória pode
ser leve (predominando evocação espontânea comprometida, benefício com pistas, reconhecimento relativamente intacto) e presença de lesões isquêmicas subcorticais
(leucoaraiose, lacunas). A presença de graus elevados de
alteração da substância branca para o diagnóstico de DVIS
parece prudente.84 Essa questão foi corroborada mostrando que em um grupo de pacientes, apenas os com maior
proporção de substância branca atingida apresentavam
comprometimento cognitivo de disfunção frontal. Esse
achado sugere que antes que alterações cognitivas possam
ser observadas é necessário um “limiar” de extensão de
substância branca afetada.85
Estudos clínico-neuropatológicos esclarecem mais a
questão de sensibilidade-especificidade na DV possível
ou provável, através de dois estudos de Classe I. Um deles mostrou, em relação à DV provável de acordo com o
NINDS-AIREN, baixa sensibilidade (43%), porém alta
especificidade (95%).86 O outro mostrou que a sensibilidade/especificidade foi de, respectivamente, 50%/84% pela
DSM-IV e 20%/94% pela CID-10 para DV, 70%/78% pela
CADDTC para DV possível e 25%/91% para DV provável, e 55%/84% pelo NINDS-AIREN para DV possível e
20%/93% para DV provável.83 Considerando esses estudos,
poderia se considerar que o NINDS-AIREN apresenta melhor perfil de sensibilidade/especificidade.
Consideração adicional deve ser feita em relação ao
EIH. É um instrumento apenas clínico composto por 13
itens ponderados totalizando 18 pontos. Foi proposto inicialmente que escore 4 seria compatível com DA e 7 seria
o escore para DV (tipo DIM), enquanto o escore 5-6 permitiria o diagnóstico de DM. A sua validade foi verificada
através de estudo de metanálise reunindo 312 casos com
correlação neuropatológica, que revelou sensibilidade/especificidade de 89,0%/ 89,3% na distinção entre DA e DV
(DIM). Os achados sugerem que o EIH permitiria uma
diferenciação adequada entre DA e DV (DIM), para o que
foi originalmente proposto, mas que se mostrava pouco
confiável para o diagnóstico clínico da DM. Foi verificado
que um escore 4 classificava corretamente 75,9% de casos
de DA diagnosticados patologicamente e que o escore 7
classificava 83,8% dos pacientes com DV (MID) de modo
correto, enquanto o escore 5-6 permitiu classificar de modo
acertado apenas 12,2% dos pacientes com DM. O estudo

refere casos mal classificados, porém em percentual baixo.
A comparação do EIH com os paradigmas propostos para
o diagnóstico de DV mostrou que o EIH encontrava-se
aumentado de modo frequente entre pacientes que atendiam os critérios do NINDS-AIREN e do CADDTC.87 Uma
questão relevante é o fato de o EIH não ter critérios cognitivos nem de neuroimagem,82 sendo portanto necessário
suplementar o escore com os instrumentos adequados.
Desse modo, o diagnóstico clínico da DV pode ser feito em termos probabilísticos, considerando a ausência de
confirmação neuropatológica na prática clínica, utilizando
os critérios acima analisados, para aumentar a confiabilidade e a precisão do diagnóstico. Entre os diversos critérios
pode ser destacado o NINDS-AIREN,38 um dos mais utilizados em pesquisa e ensaios clínicos. Conforme visto, dois
estudos de Classe I mostraram o binômio sensibilidadeespecificidade para DV provável com baixa sensibilidade
(43%) e alta especificidade (95%)86 e para DV possível e
provável com baixa sensibilidade (55% e 20%) e alta especificidade (84% e 93%).83 O EIH também pode ser utilizado, considerando estudo de Classe I que mostrou sensibilidade e especificidade equivalentes (89,0% e 89,3%),87
apesar da falta de critérios cognitivos e de neuroimagem
que deveriam ser suplementadas.
Os elementos-chave que emergem dos critérios diagnósticos acima discutidos constituem a tríade demencial
da DV (TDDV), uma maneira sintética que poderia ser
utilizada na elaboração diagnóstica.27
SÍNDROME DEMENCIAL
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RELAÇÃO ADEQUADA

Recomendações – O diagnóstico da DV deve ser baseado em critérios específicos, sendo o NINDS-AIREN
o mais utilizado em situação de pesquisa (Nível A). O
EIH pode ser sugerido pela simplicidade e rapidez de
aplicação, porém com falha devido à falta de elementos cognitivos e de neuroimagem (Nível C). A TDDV
pode ser uma opção abreviada para o diagnóstico, na
dificuldade em utilizar os critérios mais extensos (Ponto
de Boa Prática).

Anamnese
A anamnese é fundamental. Deve-se perguntar sobre o
modo de início e o padrão da progressão (insidioso, agudo,
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subagudo, escalariforme). A história pregressa, comorbidades, história familiar e educacional são importantes. A
história pregressa deve prover informação quanto a DCV
(acidente vascular cerebral, transitório ou não), ou quanto
a intervenção de revascularização. As comorbidades devem
ser esclarecidas, como presença de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, transtornos do sono, anemia
falciforme ou outra como depressão. Perguntas sobre uso
de tabaco e de álcool, assim como dieta e estilo de vida
devem ser formuladas. Finalmente, deve ser obtida uma
lista completa de medicamentos utilizados, prescritos ou
alternativos.7,27,88
Devem ser incluídas perguntas sobre cognição, comportamento e atividades de vida diária, indagando sobre
eventual comprometimento de (i) memória (perguntas ou
conversas repetidas, esquecimento onde foram colocados
objetos, de eventos ou compromissos); (ii) raciocínio, dificuldade ou incapacidade de planejar atividades complexas
ou sequenciadas; dificuldade ou incapacidade de manejar
finanças; (iii) gnosia e habilidades visuoespaciais e praxia
(incapacidade de reconhecer faces ou objetos comuns ou
encontrar objetos situados à vista, perder-se em trajetos
familiares, dificuldade ou incapacidade de utilizar instrumentos simples [p.ex.: talheres], de se vestir de modo adequado); (iv) linguagem e cálculo (dificuldade de lembrar
palavras comuns ao falar, erros de expressão oral, desordens de escrita e de fazer operações aritméticas, além de (v)
mudanças de personalidade e comportamento (flutuações
de humor, agitação, falta de motivação, perda de iniciativa, apatia, retraimento social, diminuição de interesse em
atividades prévias, perda de empatia, comportamentos
socialmente não aceitáveis). As informações devem ser
obtidas do paciente e de um acompanhante informado,
considerando o possível comprometimento cognitivo. Uma
avaliação cognitiva objetiva, como exame do estado mental
inicial de triagem seguido por uma avaliação neuropsicológica mais abrangente são essenciais (ver adiante).7,75
Recomendações – A anamnese é fundamental e os
dados devem ser suplementados por um acompanhante
o mais informado possível (Nível A).

Exames físico e neurológico
O exame físico geral é importante e pode revelar comorbidades relacionadas ao quadro demencial. A frequente presença de manifestações neurológicas faz do exame
neurológico um ponto importante da avaliação. Alterações
neurológicas fazem parte dos critérios diagnósticos da
DV88-89 (Classe II). A avaliação neurovascular clínica também faz parte de um exame detalhado de tais pacientes (ver
também adiante em neuroimagem).
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Recomendações – Todos os pacientes com suspeita
ou apresentando demência devem ser submetidos a
um exame físico geral e neurovascular (Ponto de Boa
Prática), assim como ao exame neurológico (Nível B).

Avaliação de comorbidades
As comorbidades são frequentes, principalmente no paciente idoso (Classe IV) e podem agravar de modo rápido
seu estado cognitivo e funcional. Há uma forte associação
entre comorbidades clínicas e o estado cognitivo na DV
(Classe IV), e o manejo adequado de doenças clínicas pode
oferecer um potencial para melhorar a cognição. Depressão, doença cardiovascular, infecções, desidratação, efeitos
colaterais de medicamentos, delirium, quedas, incontinência, anorexia, obesidade são comorbidades ou complicações observadas de modo frequente.90
Recomendações – A avaliação das comorbidades é
importante na avaliação de pacientes com demência
e deve ser realizada não apenas por ocasião do diagnóstico, mas também durante o curso da doença, com
particular atenção para episódios de piora súbita da
cognição ou dos sintomas de comportamento (Ponto
de Boa Prática).

Avaliação neuropsicológica
SELEÇÃO DE TESTES DIAGNÓSTICOS

A DV abrange um amplo leque de alterações cognitivas, em vista da variedade de lesões possíveis, quanto à
localização e à extensão. O padrão das alterações cognitivas pode incluir todos os domínios cognitivos, mas há
uma tendência de preponderar a disfunção executiva,
como lentificação de processamento de informação, comprometimento da capacidade de alternar uma tarefa para
outra (flexibilidade cognitiva) e dificuldade de manter e
manipular informação (memória do trabalho). Assim, os
protocolos neuropsicológicos devem ser sensíveis a uma
ampla variedade de habilidades e especialmente no que diz
respeito à avaliação da função executiva.91-93
Considerando o uso diferenciado da avaliação neuropsicológica (prática clínica ou pesquisa clínica) é desejável
a existência de protocolos diferenciados e de duração diferentes, podendo-se propor protocolos de extensão variada. O protocolo prolongado visa estudos mais detalhados,
principalmente no âmbito da pesquisa clínica, com avaliação cognitiva, funcional e de sintomas de comportamento
e psicológicos. Um protocolo mais breve tem por objetivo
o uso na prática clínica. Um protocolo de triagem tem por
objetivo ser utilizado no atendimento clinico primário,
possível de ser aplicado no consultório ou na residência
do paciente. É reconhecido que não existem testes perfeitos,
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assim, os selecionados atendem a critérios de frequência e
de validade.7
A avaliação neuropsicológica (cognitiva) é importante
por diversas razões: (i) o diagnóstico de demência depende da evidência de comprometimento cognitivo (memória, funções instrumentais [linguagem, praxia, habilidades visuoespaciais e visuoconstrutivas] e executiva) (que
constam expressamente nos critérios diagnósticos, p.ex.,
DSM-IV); (ii) os médicos especialistas vêem cada vez mais
pacientes em fases iniciais da doença, sendo atualmente
importante a possibilidade de identificar desordens específicas de modo mais precoce possível, preferencialmente
antes dos sintomas alcançarem o limiar para demência.
Desse modo, a avaliação neuropsicológica aplicada por
um neuropsicólogo clínico é necessária para identificar
pacientes com comprometimento cognitivo leve ou com
demência leve e moderada, sendo menos essencial para pacientes com demência grave. Esse conhecimento é importante para o manejo do quadro clínico. Os exames a serem
aplicados devem ser adequados para investigar a função
cognitiva global, os domínios da memória, função executiva e funções instrumentais (compreendem linguagem
[compreensão e expressão oral e gráfica], praxia (execução
e habilidades visuoconstrutivas), gnosia (reconhecimento
e habilidades visuoespaciais).7
FUNÇÃO COGNITIVA GLOBAL

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)94 é importante como instrumento de triagem e de avaliação cognitiva global, podendo ajudar na detecção de comprometimento cognitivo (Classe I). Sua sensibilidade aumenta
quando é considerado um declínio do escore no decorrer
do tempo.2 O MEEM foi submetido a diversas validações
no nosso meio, devendo ser aplicado considerando a escolaridade e a idade.95 Instrumento mais amplo e detalhado que visa avaliação cognitiva global pode ser realizado
com o CAMCOG, parte do CAMDEX (Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly)97 (testado
em pacientes com DA, DV[DIM], deprimidos e normais)
ou do CAMDEX-R,97 que pode ser aplicado todo ou em
parte (subitens), dependendo do protocolo. O CAMCOG
permite avaliar 7 áreas das funções cognitivas: orientação,
linguagem, memória, atenção, cálculo, praxia, pensamento abstrato e percepção, com o objetivo de detectar níveis
de declínio cognitivo em idosos. O escore do instrumento
varia de 0 a 107 pontos, sendo o ponto de corte do estudo
original 79/80. Utilizando a entrevista semi-estruturada
do CAMDEX é possível chegar ao diagnóstico de DA, DV
(DIM) e depressão. A versão revista desse instrumento,
que inclui o CAMCOG-R, conta ainda com o subteste de
função executiva. Entretanto, um estudo realizado compa-

rando pacientes com DA, DV, depressão maior e controles
normais mostrou que esses subtestes mostraram validade
para distinguir entre participantes demenciados e não demenciados, porém, foram menos adequados ao considerar
o diagnóstico específico.98 O CAMCOG, aplicado em um
estudo de população de pacientes predominantemente
idosos com demência 3 a 9 meses pós-ictus (isquêmico
ou hemorrágico [10%]) mostrou-se um instrumento de
fácil utilização e preciso (área sob a curva ROC=0,95).99 O
CAMCOG mostrou-se adequado também para seguimento
longitudinal, como observado em estudo de pacientes com
vários tipos de demência (DA, DCL e DV), tendo sido observado declínio de 12-14 pontos em um ano.100 Esse instrumento conta com tradução e validação no nosso meio
e estudos normativos globais e dos subitens, considerando
escores e pontos de corte diferenciados levando em conta
idade e escolaridade101-104 (Classe I).
A escala CDR (escala de Estadiamento Clínico da Demência) é um instrumento qualitativo de estadiamento,
que também pode ser útil como uma avaliação global para
demência105 (ver adiante) (Classe IV).
MEMÓRIA

O comprometimento da memória é requerido, de alguma forma, em todos critérios diagnósticos. A memória
episódica deve ser avaliada. A DA, p.ex., é um transtorno
incialmente amnésico (embora existam formas atípicas)
e sua apresentação típica se caracteriza por comprometimento da memória episódica precoce e progressiva, seguida por outras manifestações de disfunção cognitiva, além
de declínio funcional e transtornos neuropsiquiátricos. O
comprometimento da memória episódica, nesses casos é
um aspecto definidor da DA106 (embora não de modo exclusivo). A memória semântica também deve ser verificada. A memória episódica, assim como a semântica, pode
ser avaliada através de subitens de memória (CAMCOG).
Adicionalmente, aprendizagem e memória (incluindo evocação espontânea e reconhecimento) podem ser avaliadas
utilizando a lista de palavras (CERAD).107 O CERAD foi
traduzido e validado no nosso meio.108,109
Há controvérsias quanto à memória episódica na DV.
Considerando a evocação espontânea, os resultados são
semelhantes aos da DA.110 Entretanto, a ajuda de pistas
pode facilitar a evocação do material armazenado na DV.
Foi também mostrado que o grupo com DV subcortical
apresentou melhor desempenho na fase de reconhecimento
em teste de memória em comparação a grupo com DA.111
Os pacientes com DV mostraram desempenho claramente
superior na aprendizagem verbal e memória em comparação à DA (61% dos estudos). A evocação de material verbal na DV também foi superior que na DA. Já em relação

Engelhardt E, et al.

Demência vascular: diagnóstico

57

Dement Neuropsychol 2011 June;5(Suppl 1):49-77

à memória não verbal não foram encontradas diferenças
importantes112 (Classe III).
A memória semântica deve ser avaliada (fluência verbal semântica, denominar figuras, definição de palavras e
figuras [CAMCOG]). O comprometimento da memória
semântica se constitui em aspecto bem estabelecido na DA,
havendo poucos estudos na DV e estes apresentaram controvérsias, com trabalhos mostrando comprometimento
igual, maior ou menor.110
FUNÇÃO EXECUTIVA

Problemas dos critérios diagnósticos para DV se originam da inadequação do conceito de demência ainda em
voga, um paradigma baseado em comprometimento amnésico e outros corticais típicos da DA. Entretanto, grande
parte dos casos de DV decorre de lesões subcorticais ou de
ictus vasculares que diminuem a função frontal de modo
direto ou através de hipoperfusão mediada por diasquise
ou por desconexão. A disfunção executiva pode ser um aspecto proeminente e essencial para o diagnóstico da DV,
na qual é frequentemente encontrada, sendo proposto uma
definição para demência baseada em disfunção executiva,
com uma avaliação formal desse domínio.62 O comprometimento da função executiva resulta em uma diminuição da
fluência verbal com redução da produção da fala, perseveração da configuração mental, deficiência de recuperação
da informação, transtornos atencionais, pensamento concreto, e em alguns casos, desinibição, dificuldade de adaptação e comportamentos descontrolados. Esses distúrbios
podem ser avaliados através de testes de atenção (p.ex., extensão de dígitos [WAIS-R ou WAIS-III]),113-115 pelos testes
da fluência verbal (semântica e fonêmica), Teste das Trilhas
(TMT),116,117 cuja sensibilidade decorre também por ser cronometrado e os testes do desenho do relógio (TDR).115,118
A extensão de dígitos (do WAIS) é uma maneira simples de avaliar atenção. É constituída por uma ordem direta e uma ordem inversa. Solicita-se a repetição de uma
sequência crescente de dígitos imediatamente após sua
apresentação pelo examinador, inicialmente na ordem da
apresentação (ordem direta) e, posteriormente, na ordem
inversa. Esta última também pode ser utilizada como teste
da memória de trabalho.119 Foi feita tradução e adaptação
no nosso meio, que inclui valores normativos.119,120
Comprometimento da fluência verbal encontra-se bem
documentada em pacientes com DA e com DV.122 O teste da
fluência verbal semântica (categoria animais) (FVS) é um
dos mais utilizados e requer a geração de nomes de animais
em 1 minuto. O teste depende de conhecimento lexical e
memória semântica. Foi verificado que depende da interação
de áreas frontais e temporais.123 Foi validado no nosso meio
levando em conta idade e escolaridade, com pontos de corte
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diferenciados.124 O teste de fluência verbal fonêmica (FVF)
também é muito utilizado, sendo uma tarefa sensível para
avaliar função frontal (especialmente área pré-frontal esquerda).115 Compreende enunciar o maior número possível
de palavras em um minuto iniciadas por uma determinada
letra, sendo geralmente utilizadas 3 letras diferentes (p.ex., FA-S). Foi validado no nosso meio visando grupo etário idoso, com pontos de corte diferenciados pela escolaridade.125
A FVS tem algum valor discriminativo na diferenciação
do comprometimento cognitivo e demência do envelhecimento normal, assim como na DV e na DA.111,126 Estudo
comparando FVS (categoria animais) e FVF (letra F) mostrou que pacientes com DA e CCL apresentaram escores
piores em comparação aos com DV e VCCND. O teste de
FVS foi superior na discriminação de todos os pacientes e
comparação aos controles normais.126 Outro estudo de pacientes com DV mostrou desempenho significativamente
pior em comparação ao grupo com DA,127 embora sejam
referidas algumas controvérsias. Um estudo de FVF em
pacientes com DV não mostrou diferença significativa aos
com DA,128 já em outros estudos o desempenho dessa tarefa
se mostrou significativamente mais comprometida na DV
em comparação à DA.111,127
O Teste das Trilhas (TMT) compreende duas formas (A
e B) e encontra-se relacionado a diversas funções (principalmente a forma B), requerendo, para seu desempenho,
entre outras, varredura visual e sequenciamento visuomotor, atenção e memória de trabalho.129 O desempenho depende de diversas estruturas anatômicas, entre as quais da
parte medial do lobo temporal, sendo sua atrofia e a carga
de lesão da substância branca importantes no tempo necessário para completar a tarefa.130 Ao aplicar o teste, os erros
são apontados e devem ser corrigidos pelo próprio examinando e o tempo do desempenho é anotado em segundos.
Existem tabelas normativas considerando idade e escolaridade.131 Além disso, um escore >3 da relação B/A deve ser
utilizado por ser essencial para sugerir a possibilidade de
comprometimento da flexibilidade cognitiva, constituindose em um meio eficiente para avaliar função executiva130,132
(Classe II). Também, como consequência, a forma B pode
ser interrompida quando essa razão for ultrapassada. Foi
verificado que o TMT diferencia pacientes com doença de
vasos pequenos de controles normais.133 Vem sendo utilizado de modo frequente no nosso meio, havendo estudo que
apresenta dados normativos e correlaciona idade e escolaridade ao desempenho. Essas duas variáveis foram os que
mais interferiram nos escores do TMT. Entretanto, uma
análise posterior, não evidenciou diferenças significativas
entre indivíduos de meia-idade e idosos no desempenho
do TMT-A ou entre os níveis médio e alto de instrução no
desempenho do TMT-A ou TMT-B.131
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O Teste do Desenho do Relógio (TDR) é instrumento
simples, de aplicação fácil e que permite avaliar diversas
funções neuropsicológicas. Conta com numerosos trabalhos publicados e diversos sistemas de pontuação (variando entre 3 e 10 pontos). Além de instrumento de rastreio
cognitivo para demência, é utilizado para avaliar função
executiva e habilidade visuoconstrutiva. Apresenta alta
correlação com o MEEM e com o CAMCOG.134 Estudo de
revisão mostra que a média da sensibilidade e da especificidade encontra-se elevada (85% ambos). Existe evidência
que sugere que o TDR em conjunto com o MEEM e relato
de informante permite um avanço simples e significativo
na detecção precoce de demência, assim como monitorar
mudanças cognitivas.135 Uma versão do TDR encontra-se
no corpo do CAMCOG, com pontuação máxima de 3 pontos. Estudo conduzido com essa variante mostrou que pacientes com DV apresentavam desempenho pior e permitiu
classificar corretamente 65,9% de uma amostra nos grupos
DA e DV.136 Entretanto, no nosso meio, o TDR mostrou-se
influenciado pela idade e escolaridade, parecendo não ser
adequado para triagem de demência em indivíduos idosos
e com 4 anos de escolaridade.137 Uma variante do TDR é a
“Tarefa Executiva do Desenho do Relógio” (CLOX). É constituída por duas partes, o CLOX1 (desenho por instrução),
que permite avaliar praxia construcional e função executiva, e o CLOX2 (desenho por cópia), que permite avaliar a
praxia construcional (habilidade visuoconstrutiva) (função
cortical posterior). Há um padrão de pontuação (15 pontos) e a comparação do desempenho entre as duas formas
permite analisar os componentes implicados (praxia construcional e função executiva). O desempenho melhor no
CLOX2 sugere disfunção executiva. Os escores do CLOX se
correlacionaram fortemente com comprometimento cognitivo (p.ex., MEEM). Foi validado pelos autores para pacientes com DA, permitindo o padrão dos escores CLOX1
vs CLOX2 classificar corretamente 91,9% dos pacientes com
essa condição.118 O CLOX foi aplicado em amostra de uma
população asiática composta por um grupo de pacientes
com DA e um grupo vascular composto (GVC) (DA com
DCV e DV) em comparação a um grupo controle normal.
O estudo mostrou precisão diagnóstica global de 84% e
85% para CLOX1 e CLOX2, respectivamente e resultados
diferenciados de acordo com a escolaridade. Os escores médios do CLOX1, mas não do CLOX2 para DA (8,1) e GVC
(5,5) mostraram-se significativamente diferentes (p=0,002),
após ajustar para idade, instrução e estágio da demência,
fundamentando ser o instrumento válido, com propriedades psicométricas adequadas, podendo ser um adjunto
na diferenciação de DA com demências com componente
vascular (DA com DCV e DV).138 A aplicação do instrumento no nosso meio em pacientes com formas leves de

DV subcortical e DA em comparação a controles normais
mostrou CLOX1 vs CLOX2 diferenciada (CN=13,8±2,4
vs 14,7±1,3; DA=8,3±4,3 vs 12,5±3,7; DV=7,3±4,2 vs
10,3±4,5) que permitiu discriminar pacientes com DV dos
com DA, explicado por disfunção executiva e habilidade
visuoconstrutiva mais comprometidos na DV127 (Classe 2).
Em suma, a atenção mostrou resultados variados, porém predominou a ausência de diferença significativa na
maior parte dos estudos entre DV e DA. Já diversos estudos
sobre disfunção executiva mostraram desempenho mais
comprometido na DV (e DM) em comparação à DA110,112,139
(Classe III).
FUNÇÕES INSTRUMENTAIS

Funções instrumentais, como linguagem oral (compreensão e expressão) e gráfica (leitura e escrita), cálculo,
praxia (execução) e gnosia (reconhecimento) incluindo
habilidades visuoespaciais e visuoconstrutivas também
podem ser variavelmente atingidas na DV. Estes domínios
cognitivos encontram-se particularmente comprometidos com lesão cortical (infartos) em subtipos da DV. Os
testes de avaliação de afasia costumam ser muito extensos e demorados (p.ex., Avaliação de Afasia de Goodglass
e Kaplan). 140 Podem ser utilizados, além dos subitens
de linguagem e funções relacionadas encontradas no
CAMCOG, uma versão abreviada do Teste de Nomeação de
Boston (CERAD)141 que foi traduzido e validado em nosso
meio.108 A FVS categoria animal serve como uma tarefa de
recuperação lexical menos estruturada (além de ser teste de
função executiva, como visto) e vem sendo usada há muito
tempo, tendo algum valor para discriminar comprometimento cognitivo do envelhecimento normal da demência,
como a DV da DA.111,126 As habilidades visuoespaciais e
visuoconstrutivas mostraram, em parte dos estudos, desempenho pior na DV, enquanto em outra parte não mostrou diferença em comparação à DA. A avaliação de cálculo
não mostrou diferença significativa entre DA e DV.110,112
Recomendações – A avaliação neuropsicológica (cognitiva) é essencial na elaboração diagnóstica (e manejo)
da DV (e etapas do CCV que a precedem) e deve ser
realizada em todos os pacientes por profissional qualificado em neuropsicologia. Deve ser incluída uma medida cognitiva global, além de testes mais detalhados dos
principais domínios cognitivos, incluindo memória,
funções instrumentais e executivas (Nível A).

Avaliação dos sintomas de
comportamento e psicológicos
O termo “Sintomas de Comportamento e Psicológicos
da Demência” (SCPD) é utilizado para descrever uma va-
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riedade de sintomas que são frequentes na demência e que
contribuem de modo marcante ao sofrimento do paciente
e sobrecarga do cuidador. Constituem-se no fator principal
que leva à prescrição de psicotrópicos e à instititucionalização142-143 (Classe III). O seu curso temporal é variável,
podendo ocorrer em diversos momentos da evolução da
doença. Os SCPD podem piorar ou serem causados devido
a comorbidades somáticas. A sua identificação precisa é
essencial para o diagnóstico e para o manejo dos pacientes.144 A detecção precoce pode ser obtida por perguntas de
rotina. Existem diversos instrumentos de avaliação, considerando a presença dos sintomas, assim como sua frequência, gravidade e impacto sobre o cuidador. Geralmente se
baseiam no relato de um informante que mantém um
contato regular com o paciente. Entre outras, uma escala
adequada é o Inventário Neuropsiquiátrico (NPI).145 É um
questionário de 12 itens que possibilita determinar a presença de sintomas neuropsiquiátricos e comportamentais,
sua frequência e intensidade. A pontuação é de 0 a 144
e quanto maior a pontuação, maior a intensidade e frequência dos mesmos. O uso sequenciado pode ser útil no
monitoramento dos efeitos de intervenções terapêuticas.
O NPI encontra-se traduzido e validado no nosso
meio.146
Os transtornos neuropsiquiátricos foram analisados
com o NPI em dois estudos relevantes. Um estudo mostrou
que os sintomas mais frequentes na DV foram depressão
(32,3%), agitação/agressão (32,3%) e apatia (22,6%), seguido por psicose (21%), irritabilidade (17,7%) e ansiedade (17,7%).147 Outro estudo, comparando os achados na
DV de pequenos vasos em comparação à de grandes vasos,
mostrou que a apatia foi a mais prevalente (65%), seguida por depressão (45%), irritabilidade (42%) e agitação/
agressão (40%). Os pacientes com DV de pequenos vasos
mostraram mais apatia, comportamento motor aberrante e alucinações em comparação à DV de grandes vasos,
enquanto os pacientes com DV de grandes vasos apresentaram gravidade maior de agitação/agressão e euforia148
(Classe II).
A presença de depressão, como avaliado por instrumento específico, também é aconselhável, podendo ser
sugerido a escala de Cornell (CDSD)149 constituído 19 itens
distribuídos em 5 blocos, cada item avaliado em uma escala
de 3 pontos. Um escore 8 sugere sintomatologia depressiva significativa. Foi traduzido e validado no nosso meio.150
Recomendações – A avaliação dos SCPD é essencial para o diagnóstico e o manejo, devendo ser realizado em todos os pacientes (Nível A). Algum tipo de
comorbidade deve sempre ser considerada como uma
causa possível (Nível C). Os sintomas devem ser in-
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quiridos de modo ativo do paciente e de um cuidador
próximo, utilizando escala(s) adequada(s) (Ponto de
Boa Prática).

Avaliação das atividades de vida diária
O declínio das habilidades funcionais do cotidiano é
um componente importante da síndrome demencial e sua
avaliação faz parte dos critérios diagnósticos. Tem grande influência na quantidade e qualidade dos cuidados e
seu nível é muito importante para o cuidador. A avaliação
das atividades de vida diária (AVDs) é parte do processo
diagnóstico e permite os clínicos analisar a necessidade de
cuidados pessoais ou institucionais. Diferentes escalas são
utilizadas para medir de modo objetivo essas habilidades.
Baseiam-se principalmente na entrevista com o paciente
e o cuidador. As AVDs avaliadas são as básicas (como se
alimentar, se vestir, etc.) e as instrumentais (como uso
de aparelhos, fazer compras). Escala de uso frequente é o
Questionário de Atividades Funcionais (FAQ) que permite
avaliar a capacidade funcional por meio do grau de independência para realização das atividades instrumentais de
vida diária e funções cognitivas sociais.151 Compreende 10
itens pontuados de 0 a 3, com total máximo de 30 pontos.
Quanto maior o escore, maior a dependência do paciente,
sendo que escore 6 reflete presença de perda funcional.152
O FAQ foi traduzido e aplicado em nosso meio por diversos grupos.153
Recomendações – Comprometimento de atividades
de vida diária devido a comprometimento cognitivo é
uma parte essencial dos critérios de demência e devem
ser verificados na avaliação diagnóstica (Nível A).

Estadiamento da demência
A escala CDR (escala de Estadiamento Clínico da Demência) é um instrumento qualitativo de estadiamento
de demência, desenvolvido inicialmente para DA.107,154 Foi
traduzido e validado no nosso meio, tendo sido aplicado
em uma amostra de pacientes com DA e DV (proporção
de aproximadamente 1:1). Mostrou sensibilidade de 86%
e especificidade de 100%, considerando pacientes com demência e idosos saudáveis (Classe IV). Um aspecto importante a ser ressaltado foi não ter sido observado impacto
relacionada à escolaridade dos pacientes classificados nas
diferentes categorias da CDR, sugerindo menor impacto
desse parâmetros sobre este instrumento.155,156
Recomendações – O estadiamento clínico da demência deve ser avaliado sistematicamente e de modo seriado, para o conhecimento da gravidade atual e evolutiva
(Ponto de Boa Prática).
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Proposta de protocolos de avaliação clínica
São propostos dois protocolos - um para triagem (Tabela 2) e um para avaliação mais detalhada (Tabela 3). Visando maximizar a informação obtida foram selecionados
testes convencionais de amplo uso, de preferência traduzidos e validados no nosso meio.

Neuroimagem
A neuroimagem atualmente tem um papel relevante no
processo diagnóstico de pacientes com suspeita de demência
ou que apresentam demência, provendo não apenas informação estrutural, como também funcional. As técnicas de
imagem de crânio compreendem a Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM) estruturais,
além das que provêm uma avaliação funcional do cérebro,
incluindo seu metabolismo, como a espectroscopia de prótons por RM, perfusão por TC e RM, as técnicas isotópicas,
como Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT) e Tomografia por Emissão de Pósitrons
(PET). Atualmente, a maior parte dos serviços não dispõe
equipamentos para estudos funcionais na prática diária. Por
outro lado, os estudos estruturais com TC e RM tem um papel importante na avaliação de pacientes com demência.157,158

Neuroimagem estrutural
A neuroimagem estrutural do cérebro, durante muito
tempo, tem sido considerada importante apenas para “excluir” lesões intracerebrais como causa de demência (p.ex.,
tumores, hematomas, hidrocefalia, tratáveis cirurgicamente). Entretanto, mais recentemente, seu papel vem aumentando para também “incluir” diagnósticos (p.ex., doenças
neurodegenerativas, doenças cerebrovasculares), onde se
destacam aspectos considerados característicos de determinados tipos de demência (como atrofia hipocampal, como
marcador precoce e sensível da DA, ou a presença de infartos corticais e subcorticais e de lesões da substância branca
características da DV), embora não haja um critério definitivo para o diagnóstico.159,160. Deve-se ressaltar que apesar
da presença de DCV na TC ou RM, esta não é diagnóstica
de DV de modo seguro.161 Por outro lado, a ausência de
lesões cerebrovasculares na TC ou RM oferece forte evidência contra uma etiologia vascular da demência.48
Assim, a neuroimagem estrutural vem sendo realizada
de modo rotineiro na avaliação das demências, e diversos
consensos utilizados recomendam o uso de neuroimagem
estrutural (TC ou RM) na elaboração diagnóstica de um
quadro demencial, assim como para excluir causas tratáveis
e reversíveis. Além disso, parte dos critérios diagnósticos
para DV requer de modo expresso a neuroimagem como
item fundamental. A TC de crânio é geralmente utilizada
em situações agudas, e nas crônicas quando a RM não se

Tabela 2. Protocolo A. Proposta para triagem (as referências originais e as diversas traduções e validações podem ser encontradas
no texto).
Testes

Autor original
[tradução/validação]

MEEM

Folstein et al. [Brucki et al.]

Fluência verbal
semântica (animais)

Lezak [Brucki et al.]

TDR (CAMCOG)

Roth et al. [Bottino et al.;
Bueno; Moreira et al.]

encontra disponível ou contraindicada. Embora a TC seja
ainda usada de modo frequente, a RM é correntemente o
método de escolha na avaliação de demências, e especialmente no diagnóstico da DV.158,162
Aspecto possível de ser avaliado com a neuroimagem é
as questão da relevância das lesões, através dos parâmetros
topografia e extensão, que se reporta à importância da localização e a dimensão da(s) lesão(ões), conforme considerações acima. O NINDS-AIREN38 e as diretrizes operacionais
para os seus aspectos radiológicos163 são importantes para
esse objetivo (ver adiante).
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A TC do crânio tem um uso limitado na pesquisa clínica por demonstrar apenas doença mais grave, os achados
são de quantificação difícil e ocorre exposição significativa
à radiação. Entretanto, ainda vem sendo bastante utilizada
na prática clínica em diversos países e no nosso meio, fazendo parte de critérios diagnósticos da DV. É muito útil
para excluir outras doenças potencialmente passíveis de
tratamento (cirúrgico), como tumores, hematomas, hidrocefalia, sendo que o resultado positivo de tal procedimento
parece ficar entre 1% e 10%.164 Tem um lugar também em
situações agudas (diagnóstico diferencial infarto vs hemorragia). Ainda deve ser utilizada em situações nas quais a
RM não é possível, como no caso de pacientes com marcapasso cardíaco e por motivos psicológicos, ou quando não
há equipamento de RM disponível. É aceito que a TC deva
ser realizado na avaliação de pacientes com suspeita de DV,
considerando as ponderações acima, na elaboração diagnóstica, pois possibilita visualizar infartos córtico-subcorticais (territórios de vasos grandes) e leucoaraiose (doença
de vasos pequenos), sendo falho na demonstração de lesões
menores. É difícil diferenciar na fase crônica hemorragias
de infartos, por isso, o número, volume e localização de hipointensidades decorrentes devem ser descritos, em vez de
infartos e hemorragias. Hemorragias agudas e subagudas
são claramente diferentes de infartos e devem ser descritos
de acordo.80 As informações que podem ser obtidas de ima-
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Tabela 3. Protocolo B (as referências originais e as das diversas traduções e validações podem ser encontradas no texto).
Testes

Autor original [tradução/validação]

Global
MEEM

Folstein et al. [Brucki et al.]

CAMCOG (global)

Roth et al. [Bottino et al.; Bueno; Moreira et al.]

Orientação
Orientação: tempo e espaço (MEEM)

–

Atenção
Extensão de dígitos [od e oi*] (WAIS)

Wechsler [Nascimento]

AITB; Reitan [Hamdan e Hamdan]
Teste das Trilhas (TMT) [formas A e B]
Função executiva
Fluência verbal semântica (animais)

Lezak [Brucki et al.]

Fluência verbal fonêmica (F-A-S)

Lezak [Machado et al.]

Abstração (CAMCOG)

–

Teste das Trilhas (TMT) [formas A e B]

–

CLOX (1 e 2)

Royall et al. [Matioli e Caramelli]

Memória
Subitens de memória (CAMCOG)

–

Lista de palavras (CERAD)

Morris et al. [Bertolucci et al.]

Linguagem
Subitens de linguagem (CAMCOG)

–

Nomeação (CERAD)

–

Sintomas de comportamento e psicológicos
Inventário Neuropsiquiátrico (NPI)

Cummings et al. [Camozzato et al.]

Escala de depressão (CESDS – escala de Cornell)

Alexopoulos et al. [Carthery-Goulart et al.]

Função (AVDs)
Questionário Atividades Funcionais (FAQ)

Pfeffer et al. [Jacinto]

Estadiamento
Estadiamento Clínico da Demência (CDR)

Hughes et al.; Morris [Maia et al.]

*od: ordem direta; oi: ordem inversa.

gens de TC, no diagnóstico da DV, compreendem atrofia
hipocampal (ver adiante) e alteração da substância branca
(hipodensidades) (leucoaraiose), que podem ser descritos
usando escalas qualitativas.165,166
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

A RM é o instrumento de imagem ideal na elaboração diagnóstica da DV (e no CCV senso amplo) por ser a
modalidade de maior sensibilidade e resolução espacial, e
oferecer a maior quantidade de dados confiáveis. A intensidade do campo magnético preferencial é de 1,5T ou mais
intenso,167 podendo ser aceitável de 0,5T . As sequências
básicas necessárias são: 3DT1, T2, T2FLAIR (“Fluid-Attenuated Inversion Recovery”) e GET2 (gradiente-eco). As
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3 primeiras provem informação da anatomia e a presença
de infartos, lacunas, hiperintensidades da substância branca (HSB) e outras patologias, enquanto a última detecta
hemorragias.168 As imagens em GET2 são sensíveis a micro-hemorragias, que aparecem como lesões hipointensas
devido a inhomogeneidade no campo local causada pelo
depósito de ferro no tecido cerebral, podendo ser visto em
até 65% dos pacientes com diagnóstico de DV. Essa sequência permite visualizar micro-hemorragias assintomáticas,
permitindo assim um diagnóstico presuntivo de AAC mais
precoce. A AAC, diferente das lesões relacionadas com hipertensão, é geralmente associada a micro-hemorragias nas
junções córtico-subcorticais. Até recentemente, as formas
esporádicas de AAC passavam insuspeitadas antes da ocor-
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rência de uma hemorragia lobar, condição clinica mais bem
estudada associada à AAC.43,169-172 As sequências em T2 e
FLAIR demonstram edema e gliose, sendo sensíveis à lesão
isquêmica devida a doença de vasos pequenos e grandes. A
doença de vasos pequenos causa infartos incompletos ou
completos na substância branca ou nos núcleos subcorticais da substância cinzenta aparecendo nas imagens em
FLAIR como hiperintensidades, enquanto os infartos completos se apresentam como lacunas (diâmetro de 2-15 mm)
e aparecem hipointensas em relação ao tecido cerebral e
isointensas em relação ao LCR.25,158 A visualização de lesões talâmicas é superior em T2 em comparação ao FLAIR
(97% vs 55% de lesões detectadas), o mesmo ocorre em a
lacunas nos gânglios da base e regiões infratentoriais.173,174
As informações que podem ser obtidas de imagens de
RM, à semelhança da TC, também compreendem atrofia
hipocampal (ver adiante) e alteração da substância branca
(hiperintensidades) (leucoaraiose), que podem ser descritas usando escalas qualitativas.166,175-177
As hiperintensidades da substância branca (periventriculares e profundas podem ser avaliadas e graduadas
visualmente em imagens axiais em FLAIR com a escala de
Fazekas modificada, com 3 níveis de gravidade (leve, moderada e acentuada).177 A escala ARWMC (“Age-Related White Matter Changes”) permite avaliar visualmente o grau de
alterações da substância branca em TC e em RM, com uma
escala de 4 pontos aplicados a cortes axiais e pontuada em
dois planos.166
As técnicas baseadas em difusão também vem se mostrando importantes. A aquisição de imagens em difusão
(DWI) é necessária na detecção de ictus vascular agudo. A
aquisição com tensor de difusão (DTI) é uma técnica que
permite avaliar melhor a integridade das fibras da substância branca, que pode não ser aparente com as imagens
convencionais. A DTI avalia a difusão da água em cada
uma das três direções principais permitindo a quantificação do grau de anisotropia e a direção local das fibras. A
difusão da água é anisotrópica (dependente de direção) nas
fibras da substância branca, pois os axônios e as bainhas
de mielina atuam como barreiras. Como consequência, em
axônios a difusão da água é significativamente maior ao
longo do eixo dessas fibras, provendo assim uma medida do tensor.178 As duas derivadas principais da DTI são
a anisotropia fracionada (DTI-FA) e a tratografia (DTITR). A DTI-FA é uma medida do grau de anisotropia do
processo de difusão e varia de 0 (zero), quando a difusão é isotrópica (irrestrita em todas as direções) a 1(um),
quando a difusão ocorre apenas ao longo de um eixo (e
inteiramente restrita para as outras direções). Pode fornecer informação sobre a orientação das fibras, assim como
verificar sua integridade das fibras através de quantificação

em comparação a controles ou territórios normais. Essa
técnica é especialmente importante na DV, considerando
a grande extensão da substância branca.179-183 A DTI-TR
permite a visualização dos feixes de associação, comissurais
e de projeção, que interconectam as variadas áreas corticais e as estruturas subcorticais, e sua interrupção gerando
variadas síndromes de desconexão. Essas técnicas ajudam
de modo importante a compreensão da fisiopatologia das
manifestações decorrentes das lesões vasculares cerebrais,
embora ainda não venham sendo utilizadas rotineiramente
na prática clínica.178,184
Adicionalmente, a RM (sequência em FLAIR) permite
avaliar o grau de acometimento das vias colinérgicas. O sistema colinérgico central é constituído pelos núcleos colinérgicos (núcleo basal de Meynert [nbM] e o núcleo septal medial-núcleo da banda diagonal de Broca [nmS-nbdB]) e suas
extensas projeções através dos hemisférios cerebrais.179,185 É
importante na neuromodulação de funções cognitivas,186
principalmente atenção, função executiva e memória. Sabese que na DA ocorre lesão primária do nbM e da nbdB,
enquanto na DV, além de poder haver lesão vascular direta
dos mesmos, ocorre, com maior frequência, lesão de fibras
do sistema no seu trajeto pelo fórnix e na substância branca
subcortical por HSB. Foi proposto um esquema de pontuação que permite mapear HSB estrategicamente localizadas no trajeto das vias colinérgicas e sugerir a intensidade
de lesão sofrida, em face ao escore desse esquema (CHIPS
[“Cholinergic Pathways Hyperintensities Scale”]). 187
A RM como visto, faz parte de diversos critérios diagnósticos da DV, e no mais frequentemente utilizado NINDS-AIREN, sendo considerada essencial para estabelecer
o diagnóstico de DV provável, e sem a qual o diagnóstico
alcança a categoria de “possível” apenas.38 Além disso, os
critérios especificam quais territórios vasculares são “relevantes” para DV. Utilizando as diretrizes operacionais de
como classificar os aspectos radiológicos dentro dos critérios do NINDS-AIREN, a confiabilidade diagnóstica entre
profissionais que avaliaram imagens aumentou significativamente de 40% para 60%163 (Classe II).
ATROFIA HIPOCAMPAL

A atrofia hipocampal é um marcador precoce da DA,165
porém não específico.188 Foi também descrita em pacientes com diagnóstico clínico de DV (e outras condições),
embora de modo menos frequente. Sua presença em casos que não apresentam lesão vascular direta da região ou
em áreas relacionados por conexões não tem ainda uma
explicação adequada. Poderia ser atribuída à (i) DA associada, (ii) degeneração secundária (desaferentação), (iii)
isquemia subclínica ou (iv) esclerose hipocampal (pouco
frequente).67,173,189
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O grau de atrofia pode ser estimada com TC. Porém a
avaliação com RM é mais confiável. A avaliação do grau
da atrofia pode ser feita utilizando diversas técnicas, como
a avaliação visual e as medidas volumétricas (manuais ou
automatizadas), supostamente de maior precisão e confiabilidade. Estudos comparativos mostraram boa correlação entre essas técnicas.190 A comparação do volume
hipocampal avaliado por técnica automatizada e por meio
visual de pacientes com comprometimento cognitivo, com
DA e controles normais, mostrou resultados similares.191
Desse modo, a avaliação visual pode ser facilmente empregada na prática clínica, assim como na pesquisa clínica,
principalmente em estudos transversais. O grau de atrofia
hipocampal pode ser avaliado pela RM através de duas escalas visuais. A escala de 0-3 pontos considera os espaços
liquóricos subaracnóides peri-hipocampais (largura dos
sulcos coróide e hipocampal) e ponto de corte de 2 foi
considerada evidência de atrofia hipocampal qualitativa na
DA192,193 replicado pelo mesmo grupo, com exemplos dos
diversos graus de atrofia nos planos axial e coronal.194 A
escala de 0-4 pontos considera os espaços liquóricos perihipocampais (largura do sulco coróide, largura do corno
temporal) e altura da formação hipocampal, com os escores
0-1 obtido por controles e 2-4 para pacientes com DA.176
Estudo com RM mostrou a presença de atrofia hipocampal na DV (subtipo DVIS), sendo porém de menor magnitude em relação à DA e de maior em relação a
controles normais (DV: 4,184±926, DA: 3,722±857, CN:
5,739±831 cm3), considerando casos com nível de gravidade de demência comparável.67 Entretanto, um estudo
clínico-radiológico mostrou ainda que na DV (DVIS) leve
não foi observada atrofia hipocampal.195
Os estudos com pacientes com DV (tipo DVIS), contam com poucos casos com verificação neuropatológica.
Alguns mostraram a presença de lesões degenerativas (estágios III-IV de Braak e Braak), representando, portanto,
quadro de DM. A patogênese da atrofia hipocampal na
DVIS parece variável, podendo refletir a associação de patologias isquêmica e neurodegenerativa.67,173,189,196 Outro
estudo neuropatológico na DVIS, DA e controles normais
mostrou perda de neurônios piramidais na região CA1do
hipocampo nos grupos DA e DVIS, com atrofia hipocampal de padrão similar e perda neuronal semelhante nos dois
grupos patológicos. A causa da perda neuronal na DA está
relacionada a depósito de proteínas anormais enquanto a
causa na DVIS, na ausência de outras patologias, poderia ser atribuída à lesão por patologia microvascular. 197
Finalmente, a comparação do número de neurônios em
estudo neuropatológico quantitativo mostrou que na DA
o número de neurônios foi significativamente menor em
comparação a DVIS. Independente da causa, o número de
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neurônios na região CA1 correlacionou-se com o volume
hipocampal derivado da imagem de RM e escores de memória. O estudo permitiu concluir que a perda neuronal
mostrou-se maior na DA em comparação a DVIS e que a
gravidade da perda mostra a correlação com estrutura e
função entre os subtipos causais.198
Além disso, a sequência de RM ponderada em T2 ou
FLAIR pode ser utilizada para distinguir a natureza da
atrofia hipocampal. O sinal elevado, embora possa ser observado na DA, não é característico dessa condição, sendo
encontrado com maior frequência na esclerose hipocampal. Por outro lado, as alterações isquêmicas dessa região
podem ser melhor distinguidas na sequência em FLAIR.199
Assim, diversos estudos, clínico-radiológicos e neuropatológicos, mostraram que pode haver atrofia dos hipocampos em casos com DV em comparação a controles normais, porém de magnitude menor se comparada à atrofia
encontrada na DA.71
A constatação da presença de possível papel de atrofia
hipocampal na DV é de interesse por numerosas razões que
seguem. A DV em indivíduos mais idosos encontra-se frequentemente associada a patologia de DA, com a DV pura
sendo considerada incomum por alguns autores. Portanto,
é importante determinar se a dimensão hipocampal pode
ajudar a atribuir o comprometimento cognitivo de um
paciente a uma ou outra patologia. Considerando que o
hipocampo seja afetado diretamente por processo isquêmico poderia contribuir à semelhança de uma apresentação
clínica de demência decorrente de quer doença neurodegenerativa, quer vascular isquêmica. Finalmente, desde que
fatores vasculares conhecidamente promovem patologia de
DA, o hipocampo pode estar duplamente atingido pelas
alterações vascular e degenerativa.195 Portanto, o exame das
dimensões do hipocampo assume grande importância em
pacientes com comprometimento cognitivo presumivelmente devido a fatores vasculares.67,189,197,200
A sensibilidade e a especificidade globais para a detecção de DA leve a moderada vs controles foram 85% e 88%
em um estudo de metanálise e a precisão da atrofia hipocampal na DA leve variou de 67% a 100% em uma revisão
sistemática.162,201 Entretanto, não foram encontrados estudos semelhantes relacionados à DV.

Neuroimagem vascular
A avaliação neurovascular, compreende, além do exame clínico, numerosos exames complementares, como a
ultrassonografia (USG) das artérias carótidas e vertebrais
cervicais e a angiografia por TC ou RM das artérias carótidas e vertebrais extracranianas (desde sua origem) e as
intracranianas,visando detectar patologia vascular (placas
ateromatosas, estenoses) que possa estar relacionada com
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desordens de fluxo e de perfusão com potencial de causar
lesão cerebral.202
A USG costuma ser o primeiro exame a ser utilizado,
embora permita apenas visualizar as artérias carótidas
cervicais em parte do seu trajeto e as artérias vertebrais
de modo limitado. Entretanto, oferece a visualização não
invasiva da parede vascular, com detecção de placas ateromatosas e estenoses. Pode-se, também, medir a espessura
médio-intimal das carótidas, marcador precoce de patologia da parede e que se constitui em fator de risco vascular.
As características do fluxo sanguíneo também podem ser
verificadas, constituindo-se em um aspecto funcional.203 A
angio-RM e a angio-TC, por sua vez, oferecem a possibilidade de visualizar toda a árvore arterial cervical e intracraniana (e o sistema venoso quando necessário), com resolução elevada. A angio-TC apresenta diversas vantagens,
sobretudo com o advento de equipamentos com detectores
múltiplos, com possibilidade de refinado processo de pósprocessamento dos dados.204-206
Recomendações – A neuroimagem estrutural deve ser
usada na avaliação de todos os pacientes com suspeita
de demência. A RM deve ser utilizada, de preferência,
por permitir maior resolução espacial e visualização
mais detalhada pela diversidade das sequências de
aquisição (Nível A). A TC pode ser usada para identificar lesões vasculares variadas, na impossibilidade de
utilizar a RM (Nível B). A atrofia hipocampal deve ser
avaliada em todos os pacientes, visando estabelecer um
diagnóstico de DV pura ou associada à DA (Nível B). A
avaliação neurovascular pode ser útil no esclarecimento
clínico e para determinadas intervenções terapêuticas
(Ponto de Boa Prática).

Neuroimagem funcional
Os aspectos funcionais da neuroimagem, muitas vezes
acrescentam informações úteis para o diagnóstico, como
espectroscopia de prótons por RM (1HMRS), perfusão por
TC e RM, as técnicas isotópicas, como Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT) e Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET).
ESPECTROSCOPIA DE PRÓTON

A RM do crânio permite obter de modo não invasivo informação bioquímica através da 1HMRS, na mesma
ocasião das aquisições estruturais. É gerado um gráfico espectral de metabólitos (N-acetilaspartato [Naa], Cr [creatina], Co [colina], mI [mio-inositol]). O Naa é um marcador
específico dos neurônios, mostrando-se reduzido (razão
Naa/Cr) em casos de disfunção ou perda neuronal em uma
determinada região. Estudo foi realizado considerando a

área posterior do cíngulo (CP) (giro posterior do cingulado
e pré-cuneo inferior, bilateralmente) de modo isolado, demonstrando alteração de mI/Cr na DA.207 Diversos estudos
foram realizados em relação aos hipocampos (HC), onde
o processo neurodegenerativo da DA se inicia, comparando controles normais e pacientes com DA. Os resultados
indicaram diminuição do Naa/Cr nos hipocampos na DA,
com declínio progressivo de acordo com o estágio da doença.208 Foi também feito estudo comparando as alterações
dos hipocampos com as do CP, em pacientes com DA em
comparação a controles normais. Mostrou, à semelhança
do anterior, redução progressiva do Naa/Cr de acordo com
o agravamento da DA (CDR1 e CDR 2) e que esta redução
se mostrava no CP apenas no estágio mais grave (CDR3),
permitindo um estadiamento por espectroscopia.209
Os estudos dessas estruturas na DV (HC, CP) são escassos. Foram realizados principalmente em relação ao CP,
comparando com os achados em diversos tipos de demências (DA, DLFT, DCL e DV subcortical), e na DV apenas
no estágio leve e com número muito reduzido de pacientes.
Foi encontrada redução muito leve do Naa/Cr, porém dentro de um desvio-padrão em relação ao grupo normal. Os
autores atribuem os achados à degeneração retrógrada ou
disfunção neuronal no CP decorrente de doença vascular
localizada em outra região cerebral.210 Já em outro estudo,
não foi encontrada diferença significativa da razão Naa/Cr
no CP entre DA e DV.211 Estudo mais extenso foi realizado com pacientes com DA e DV subcortical em comparação a controles normais com medidas da distribuição dos
metabólitos nos lobos frontal e parietal e os hipocampos.
Os casos de DA e de DV mostraram perfis metabólicos
diferentes, permitindo melhora do diagnóstico diferencial
entre os dois tipos de demência altamente prevalentes.212
Desse modo, a 1HMRS na DV, assim como na DA, pode
ser útil como recurso diagnóstico, sobretudo do subtipo
subcortical, assim como no diagnóstico diferencial com a
DA em casos suspeitos de associação DA com DCV (DM).
NEUROIMAGEM ISOTÓPICA

O SPECT e o PET são utilizados com frequência como
parte da elaboração diagnóstica em clínicas de demência
e como complemento de imagem estrutural em casos de
diagnóstico diferencial difícil. O mais utilizado é o estudo
da perfusão cerebral com SPECT (99mTc-HMPAO), sendo
o estudo com PET (18F-FDG), para medida do metabolismo da glicose, menos disponível e menos utilizado no
nosso meio.157,159,213
Embora tenham sido mais amplamente utilizados na
DA, alguns estudos com SPECT foram desenhados para
comparar esta com outras demências. Mostraram sensibilidade e especificidade para DA vs DV de 71% e 75%,
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respectivamente.214 Outros estudos mostraram resultados
variados, parecendo ter utilidade para distinguir DA da DV,
podendo ser sugerido sua utilização seletiva ou como complemento da avaliação clínica da neuroimagem estrutural
por TC.215 A avaliação de DVIS (tipo Binswanger) com
SPECT (e TC) mostra comprometimento frontal precoce
nos casos leves, e nos casos graves, hipoperfusão difusa.216
Foi possível diferenciar a DA da DV por PET. Este mostrou um padrão parietotemporal de hipometabolismo na
DA, enquanto o lobo frontal foi o predominantemente
atingido na DV.217
Padrões regionais distintos de hipoperfusão como
visto pelo SPECT, ou hipometabolismo, visto com PET,
podem ajudar na diferenciação dos diversos tipos neurodegenerativos e a DV. As imagens com SPECT e PET, na
DV mostram padrões diversos de acordo com o subtipo
de DV – como o padrão multifocal, visto na demência por
infartos múltiplos, ou com padrão mais difuso associado a
lesão extensa da substância branca e lacunas.159
A neuroimagem isotópica de neurotransmissores pode
ter interesse em alguns tipos de demência, como na DA,
DCL e DV, nas quais o sistema colinérgico encontra-se
atingido. Foram desenvolvidos radiotraçadores que permitem visualizar receptores colinérgicos muscarínicos e
nicotínicos cerebrais.218
Recomendações – O uso de 1HMRS pode ser útil em
determinados casos de DV e na diferenciação com DM
(Opção prática). O SPECT e PET podem ser utilizados
em casos onde permanece incerteza diagnóstica após
a elaboração clínica e imagem estrutural, e não devem
ser usadas como a única avaliação de imagem (Ponto
de Boa Prática).

Exame de sangue
O exame de sangue é reconhecido como parte importante de uma avaliação geral de um paciente que se
apresenta com transtornos cognitivos, com objetivos que
compreendem (i) identificar comorbidades e/ou complicações; (ii) revelar fatores de risco em potencial; (iii) explorar
causas de estados confusionais frequentemente associados, e (iv) mais raramente, identificar a causa primária da
demência.
Transtornos cognitivos podem estar associados a um
amplo leque de condições metabólicas, infecciosas e tóxicas, que devem ser identificadas e tratadas. A maior parte
dessas condições não conta com evidência específica, a partir de ensaios randomizados e controlados demonstrando
que o tratamento irá reverter os sintomas cognitivos. Entretanto, o médico especialista frequentemente lida com
pacientes que apresentam estados confusionais, progressão
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rápida do quadro ou apresentação atípica, nos quais o exame de sangue pode ter valor diagnóstico.2
Os fatores de risco vascular merecem consideração
à parte na DV. Esta, assim como o espectro do CCV, encontra-se ligada de modo indissociável à DCV (e a ictus
vascular), e as doenças vasculares encontram-se sujeitas a
variados fatores de risco. Estes são numerosos, compreendendo metabólicos, tóxicos, genéticos, cardiovasculares,
demográficos. Dividem-se ainda em modificáveis (a maior
parte) e não modificáveis, sendo portanto suscetíveis a medidas preventivas.27,88 Extenso estudo caso-controle multicêntrico recente mostrou que entre os numerosos fatores
de risco para ictus vascular cerebral, apenas 10 encontramse associados a 90% dos riscos para ictus. Este estudo contou com 3.000 casos (com ictus isquêmico: n=2337 [78%];
com ictus hemorrágico intracerebral: n=663 [22%]) e
3.000 controles. Fatores de risco para todos os ictus foram: história de hipertensão arterial, tabagismo corrente,
razão cintura-quadril, escore de dieta de risco, atividade
física moderada, diabetes mellitus, ingestão excessiva de
álcool, estresse psicossocial e depressão, causas cardíacas e
razão da apolipoproteína B para A1. Coletivamente, esses
fatores de risco responderam por 90,3% de todos os ictus.
Esses fatores de risco foram todos significativos para ictus
isquêmico, enquanto hipertensão arterial, tabagismo, razão
cintura-quadril, dieta e ingestão de álcool mostraram-se
fatores de risco significativos para ictus hemorrágico intracerebral. Esses achados sugerem que 10 fatores de risco
estão associados a 90% do risco para ictus (Classe I).54 Os
resultados de estudo de 10 anos em relação a fatores de
risco mostraram algumas questões importantes quanto ao
rebaixamento cognitivo se encontrar associado a fatores de
risco de ictus, na ausência de ictus clínico e de demência. É
proposto, com frequência, que doença vascular subclinica
provê uma ligação importante entre os principais fatores
de risco para ictus e função cognitiva.219 Mesmo idosos
em bom estado de saúde apresentam alterações cerebrais
isquêmicas antes de desenvolver DCV diagnosticada clinicamente.220 Tais aspectos permitem uma hipótese que
lesões cerebrais relacionadas a DCV, atrofia cerebral mais
rápida, anormalidades da substância branca cerebral e infartos cerebrais clinicamente assintomáticos se constituem
em possíveis mecanismos vinculando riscos vasculares com
riscos de futuros ictus vasculares e funcionamento cognitivo.221 Os fatores de risco genéticos são considerados à parte
(ver adiante).
Recomendações – Os seguintes itens do exame de sangue são geralmente propostos como mandatórios para
todos os pacientes na primeira avaliação, como potencial
causa de comprometimento cognitivo ou como comor-
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bidade (hemograma, VHS, eletrólitos, glicose, testes de
função renal e hepática, e TSH) (Nível A). Os exames que
representam fatores de risco vascular também devem ser
solicitados de rotina (Nível A). Testes mais detalhados
podem frequentemente ser necessários, como dosagem
de vitamina B12 e testes sorológicos para sífilis, HIV, entre outros, em casos selecionados (Ponto de Boa Prática).

Outros exames
LÍQUIDO CEFALORRAQUEANO

O exame do líquido cefalorraqueano (LCR) é mandatório na suspeita de doença inflamatória, vasculites ou
desmielinização, assim como em casos de demências rapidamente progressivas. Adquiriu posição importante no
diagnóstico das demências neurodegenerativas (DA, DFT,
DCL, DCJ) com o estudo de marcadores baseados no beta-amilóide e na proteína tau. A DA vs outras demências
mostrou uma diminuição do A 42 na DV em comparação
a controles (DA vs DV: especificidade 71% (Classe II).222 A
análise ROC mostrou que A 42 poderia discriminar DA da
DV. Resultados semelhantes foram obtidos quando A 42
foi empregado para distinguir DA com HSB da DV. A A 42
mostrou-se um recurso importante para discriminar DA
vs DV e possivelmente melhorar a precisão diagnóstica
dos casos classificados de DM com base na presença de
lesões vasculares na neuroimagem.223 A proteína tau no
LCR mostrou alta sensibilidade para o diagnóstico de DA
e de DA+DCV, entretanto, a especificidade apresentou-se
baixa, já que a maior parte de pacientes com DV tinham
concentração elevada da tau no LCR (86%). A proteína
tau na DV mostra resultados conflitantes - a especificidade
variou entre 14% e 83% (Classes II-III) em comparação à
DA.224,225 A avaliação liquórica da proteína tau e da A 42
se constitui em importante marcador diagnóstico da DA
(com aumento significativo da tau e redução da A 42 na
DA leve). Já na DV, a avaliação da associação da tau total
e do A 42 mostrou níveis mais reduzidos de tau e mais
elevados de A 42 em comparação à DA, com especificidade
de não-DA de 48% devido principalmente a níveis elevados
de tau e um valor preditivo negativo elevado.224 Este estudo
foi confirmado comparando pacientes com DA, DV e DA
com DCV223 e pela comparação da DA leve com DV, que
mostraram diferença clara entre esta e outras condições
avaliadas (DA grave, CCL, DCL e DFT).227
Recomendações – O exame do LCR é recomendado
em determinadas situações (doenças inflamatórias, vasculites, demências rapidamente progressivas) (Ponto de
Boa Prática). Os marcadores baseados na proteína tau
e no A 42 podem ser usados como complemento em
casos de dúvida diagnóstica (Nível B).

ELETROENCEFALOGRAFIA

A eletroencefalografia (EEG) é um exame amplamente
disponível, não invasivo e adequado para registros repetidos. Aspectos normais ou diversos tipos de alterações foram
encontrados nas demências neurodegenerativas. Poucos estudos exploraram o diagnóstico diferencial com confirmação patológica. Uma série de casos foi relatada, com confirmação neuropatológica, de DA, DA com DCV e controles,
com avaliação EEGráfica de modo cego, que mostrou
anormalidades na maior parte dos pacientes de ambos os
grupos patológicos. Um EEG normal apresentava um valor
preditivo negativo de 0,825 quanto ao diagnóstico de DA
nessa amostra ( Classe II).228 O EEG visual e o EEG quantitativo (qEEG) podem ser utilizados no diagnóstico diferencial entre DA e DVIS, porém apenas parâmetros seletivos
do qEEG quantitativo puderam ser úteis na diferenciação
das duas condições com o mesmo nível de gravidade.229
Amnésia transitória epiléptica devido a crise focal temporal pode ser confundente e o EEG pode ter valor diagnóstico nessa situação.230
O EEG pode ser necessário em certas situações, diante
de dúvida diagnóstica,231 porém não se constitui em um
exame de rotina na demência.232
Recomendações – O EEG pode ser um complemento
útil na elaboração diagnóstica (Opção prática). Pode ser
útil no diagnóstico diferencial de amnésia transitória
epiléptica vs ataque isquêmico transitório (Nível B).
EXAME GENÉTICO

Diversas demências neurodegenerativas se apresentam
de modo hereditário tendo sido identificados os diversos genes subjacentes (DA, DFT, DH). A DV, que decorre de DCV,
e as doenças vasculares encontram-se relacionadas a algumas formas genéticas. As desordens monogênicas associadas
à DV compreendem defeitos genéticos conhecidos, como na
CADASIL (“Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy
with Subcortical Infarctions and Leukoencephalopathy”)
(NOTCH 3), variantes hereditárias de AAC (APP, CISTATINA C, TRANSTHYRETIN, GELSOLIN, ABrit, ADan), doença falciforme (HBB e outros genes da hemoglobina), doença de Fabry (GLA), homocistinúria (CBS e outros genes).
Além disso, são encontradas angiopatias raras, como CARASIL (“Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with
Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy”), vasculopatia cérebro-retiniana e HERNS (“Hereditary Endotheliopathy with Retinopathy, Nephropathy, and Stroke”).7,169,233
Causas genéticas únicas de ictus vascular, substrato da
DV, são consideradas relativamente raras. Mais frequentemente, associam-se influências genéticas múltiplas sobre os
próprios fatores de risco vascular, influenciando sua pato-
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gênese e gravidade.234 Além disso, parece haver atualmente
concordância que uma história familiar positiva constitui
fator de risco para ictus vascular e a influência genética
pode variar de acordo com os subtipos de ictus, na verdade
uma doença que representa um efeito final relativamente
homogêneo de mecanismos etiopatogênicos extremamente
variáveis.235,236 Existe uma relação extensa de condições familiares associadas a ictus isquêmico e hemorrágico, compreendendo as relacionadas a doenças do tecido conjuntivo, doenças hematológicas, entre outras.234,237,238 Qualquer
causa genética que possa estar relacionada a ictus vascular,
em teoria, pode levar ao surgimento de um quadro demencial pelo acúmulo progressivo de lesões de localização
e extensão variável ou pelo surgimento de lesões em locais
específicos (estratégicos) de alta relevância cognitiva.
Entre as condições que podem causar DV, encontramse duas relevantes em nosso meio - a anemia falciforme e
o CADASIL.
A anemia falciforme é uma condição frequente e que
pode levar a comprometimento cognitivo progressivo, na
infância, adolescência, assim como no adulto. A hemoglobina S é o substrato do quadro, podendo se apresentar em forma heterozigota (HbSA) e homozigota (HbSS),
ocorrendo em negros e afrodescendentes.239 A forma homozigota é a mais comumente associada a lesão vascular
cerebral, sendo que 11% desenvolve infartos cerebrais até
os 20 anos e pelo menos 25% sofre infartos até os 45 anos
(10% entre os heterozigotos). As principais manifestações
neurológicas são ictus vasculares (silenciosos, transitórios,
infartos, hemorragias) cerebrais, levando a comprometimento cognitivo.240,241
O CADASIL é doença hereditária de transmissão autossômica dominante e alta penetrância, constituindo,
possivelmente também em nosso meio, a causa genética
mais comum de infartos cerebrais em adultos. Resulta de
mutações do gene NOTCH 3, localizado no cromossomo
19, com prevalência aproximada 4/100.000 habitantes, que
codifica o receptor transmembrana Notch 3. As manifestações e a evolução de CADASIL variam em diferentes famílias e entre pessoas da mesma família.242 As manifestações
principais são enxaqueca com aura, ataques isquêmicos
transitórios, isquemia da substância branca subcortical e
infartos lacunares. A neuroimagem mostra alterações características, que aumentam com passar do tempo. Comprometimento cognitivo e demência costumam surgir
tardiamente em pacientes com manifestações claras da doença. Indivíduos jovens e assintomáticos, por alguns anos,
podem ter desempenho normal em testes cognitivos. A demência, do subtipo subcortical, se desenvolve em pelo menos ⅓ dos pacientes, com incidência crescente com a idade,
chegando, p.ex., a 60% em indivíduos com 60 anos ou mais
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com manifestações clínicas.243 Os critérios diagnósticos do
NINDS-AIREN modificado para DVIS mostraram melhor
sensibilidade (90%) para o CADASIL.244
Recomendações – O exame genético de mutações
patogênicas conhecidas pode ser realizado, quando
disponível, principalmente com objetivo de aconselhamento genético e pesquisa clínica. Deve ser feito em
centro especializado, com aconselhamento apropriado
do paciente e familiares e com consentimento (Ponto
de Boa Prática).
BIÓPSIA

Investigações adicionais podem oferecer informação
importante no diagnóstico diferencial da demência (como
dosagens de enzimas, aminoácidos, anticorpos, entre outros). A biópsia de determinados tecidos pode ser importante, como a de pele na CADASIL e cerebral nas vasculites
primárias. A biópsia de pele na CADASIL apresenta especificidade elevada (quase 100%), porém sensibilidade baixa
(inferior a 50%). Uma técnica de marcação imunológica
usando anticorpos monoclonais para pesquisa dos fragmentos anormais de receptor acumulados na pele biopsiada demonstrou alta sensibilidade (96%) e especificidade
(100%) para o diagnóstico em casos suspeitos.245,246
Recomendações – A biópsia pode oferecer um diagnóstico específico em algumas condições menos frequentes. Deve ser realizada em centros especializados em casos cuidadosamente selecionados (Ponto de Boa Prática).

Revelação do diagnóstico
A revelação diagnóstica na demência conta com conhecimentos ainda limitados quanto à atitude dos médicos e a
reação dos pacientes e familiares. Os estudos sobre a questão focam o problema principalmente em torno da DA e a
maior parte desses estudos foram realizados na UE, GRB
e EUA, faltando ainda nos países em desenvolvimento. As
diretrizes quanto a esta questão tendem a ser variadas, diferindo muitas vezes entre os níveis dos médicos envolvidos
(generalistas, especialistas) e deveriam levar em conta sua
complexidade clínica e os aspectos ligados a diversidade
cultural.247-250 Extensa revisão da literatura sobre a evidência existente quanto à revelação diagnóstica na demência
mostrou-se inconsistente e limitada, sendo as perspectivas
das pessoas demenciadas em grande parte negligenciadas.
Tal estado de conhecimento parece divergir entre as diversas propostas de diretrizes correntes a respeito da revelação
(Classe II).251 A informação diagnóstica adequada pode ser
considerada uma intervenção básica no cuidado da demência e deveria ser realizada sem causar estresse para o pa-
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ciente ou cuidador e facilitar a orientação. Desse modo a
prática deveria incluir um planejamento e um desempenho
cuidadoso na revelação diagnóstica.252
Estudos específicos sobre a revelação diagnóstica em relação à DV (e ao CCV que a precede) não foram encontrados. Considerando a DV em estádio leve (e principalmente
no caso do CCV não-demência [CCLv ou VCCND]), a revelação pode ser importante para encorajar a adesão ao tratamento no sentido de prevenir ou de atenuar a progressão
para estádios mais graves. Entretanto, essa revelação deve
ser feita de maneira cautelosa, principalmente em pacientes
mais idosos, considerando a possibilidade da existência de
processo neurodegenerativo associado. Cumpre lembrar
que tais asssociações, lesões vasculares e neurodegenerativas, tendem a ter manifestação clínica mais expressiva17
e que o controle dos fatores passíveis de tratamento preventivo em relação ao aspecto vascular favorece ambas as
condições e reverte em benefício para o paciente.
Recomendações – A revelação do diagnóstico, quando feita, deve ser de modo cuidadoso, levando em
consideração características psicológicas e culturais
do paciente, e ser acompanhada por informação sobre as eventuais consequências no que diz respeito à
possível progressão da doença. Considerando a DV
(e principalmente o CCV não-demência), o esclarecimento que medidas preventivas possam eventualmente
reverter em uma prognóstico mais favorável pode levar
à melhor adesão dos pacientes às mesmas, inclusive se
considerada eventual associação com processo neurodegnerativo (Ponto de Boa Prática).
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