Avaliação Cognitiva Montreal ( Mo CA)
Aplicação e Instruções para Pontuação
A Avaliação Cognitiva Montreal (MoCA) foi desenvolvida como um instrumento breve
de rastreio para deficiência cognitiva leve .O mesmo acessa diferentes domínios
cognitivos: Atenção e concentração, funções executivas, memória, linguagem,
habilidades viso-construtivas, conceituação, cálculo e orientação. O tempo de aplicação
do MoCA é de aproximadamente 10 minutos. O escore total é de 30 pontos; sendo o
escore de 26 ou mais considerado normal.

1. Alternância de trilha
Aplicação: O examinador instrui o sujeito : “ Por favor, desenhe uma linha indo de um
número para uma letra em ordem ascendente. Comece aqui {aponte para (1)} e
desenhe uma linha de 1 para A, daí para 2 e assim por diante. Termine aqui {aponte
para (E)}.”
Pontuação: Atribua 1 ponto se o sujeito desenhar satisfatoriamente o seguinte padrão 1A-2-B-3-C-4-D-5-E, sem desenhar nenhuma linha que ultrapasse o alvo. Qualquer erro
que não for imediatamente auto-corrigido, recebe 0 de pontuação.

2. Habilidades Viso-Construtivas (Cubo)
Aplicação: O examinador dá as seguintes instruções, apontando para o cubo: “Copie
este desenho o mais precisamente que você puder, no espaço abaixo”
Pontuação: Um ponto é atribuído para a execução correta do desenho.
• O desenho deve ser tridimensional
• Todas as linhas são desenhadas
• Nenhuma linha é adicionada
• As linhas são relativamente paralelas e seu comprimento é semelhante (prismas
retangulares são aceitos).
O ponto não é atribuído se algum dos critérios acima não for atingido.

3. Habilidades Viso-Construtivas ( Relógio)
Aplicação: Indique o terceiro espaço à direita e dê as seguintes instruções:“Desenhe um
relógio.Coloque todos os números e marque a hora 11:10”
Pontuação: Um ponto é atribuído para cada um dos três critérios a seguir:
• Contorno ( 1 ponto): o mostrador do relógio deve ser um círculo somente com
uma mínima distorção aceitável (ex:discreta imperfeição ao fechar o círculo);
• Números (1 ponto): todos os números do relógio devem estar na ordem correta e
localizados em quadrantes aproximados no mostrador do relógio; números
romanos são aceitos; os números podem ser colocados do lado de fora do
contorno do círculo.
• Ponteiros (1 ponto): devem haver 2 ponteiros indicando a hora correta; o
ponteiro das horas deve ser claramente menor do que o ponteiro dos minutos;os
ponteiros devem estar centralizados no mostrador do relógio com sua junção no
centro do relógio.
O ponto não é atribuído se algum dos critérios acima não for atingido.

4 . Nomeação
Aplicação: Começando à esquerda, aponte para cada figura e diga :“Me diga o nome
desse animal”
Pontuação: Cada ponto é dado para as seguintes respostas: (1) camelo ou dromedário,
(2) leão, (3) rinoceronte

5 . Memória
Aplicação: O examinador lê uma lista de palavras no intervalo de uma por segundo
dando as seguintes instruções:“Este é um teste de memória. Eu lerei uma lista de
palavras que você deverá lembrar-se agora e mais tarde.Ouça com atenção.Quando eu
terminar, me diga todas as palavras que você puder lembrar. Não importa a ordem que
você as diga.” Marque no espaço reservado para cada palavra o desempenho do sujeito
na primeira tentativa. Quando o sujeito indicar que terminou (lembrou-se de todas as
palavras),ou que não se lembra de mais nenhuma palavra,leia a lista pela segunda vez
com as seguintes instruções:“Eu lerei a mesma lista pela segunda vez. Tente se lembrar
e me diga todas as palavras que você puder, incluindo palavras ditas da primeira vez.”
Marque no espaço reservado para cada palavra o desempenho do sujeito na segunda
tentativa. Ao final da segunda tentativa, informe o sujeito que lhe será pedido para
resgatar essas palavras novamente,dizendo:“Eu lhe pedirei para resgatar essas palavras
novamente no final do teste.”
Pontuação: Não são dados pontos para as tentativas 1 e 2.

6 . Atenção
Span de dígitos direto
Aplicação: Dê as seguintes instruções :“Eu lhe direi alguns números e quando eu
terminar, me repita na ordem exata que eu os disse.” Leia a seqüência de 5 números no
intervalo de um dígito por segundo.
Span de dígitos indireto
Aplicação: Dê as seguintes instruções :“Agora eu lhe direi mais alguns números porém,
quando eu terminar você deverá repeti-los para mim na ordem inversa.” Leia a
seqüência de 3 números no intervalo de um dígito por segundo.
Pontuação: Atribua um ponto para cada seqüência repetida corretamente, (N.B.:A
resposta correta para a tentativa inversa é 2-4-7).
Vigilância
Aplicação: O examinador lê as lista de letras no intervalo de uma por segundo, após dar
as seguintes instruções: “Eu lerei uma seqüência de letras. Toda a vez que eu disser a
letra A, bata a mão uma vez. Se eu disser uma letra diferente, não bata a sua mão.”
Pontuação: Dê um ponto se houver de zero a um erro ( um erro é uma batida na letra
errada ou uma falha na batida da letra A).
Sete Seriado
Aplicação: O examinador dá as seguintes instruções: “Agora eu lhe pedirei para que
você subtraia sete a partir de 100, e então siga subtraindo sete da sua resposta até eu
lhe disser que pare.” Dê esta instrução 2 vezes se necessário.
Pontuação: Este item é pontuado com 3 pontos. Não atribua ponto (0) para uma
subtração incorreta, 1 ponto para uma subtração correta, 2 pontos para duas a três

subtrações corretas e 3 pontos se o participante fizer com sucesso quatro ou cinco
subtrações corretas . Conte cada subtração correta de 7, começando de 100.Cada
subtração é avaliada independentemente; ou seja, se o participante responde com
número incorreto mas continua a subtrair corretamente7 daquele número, dê um ponto
para cada subtração correta. Por exemplo, o participante pode responder “92-85-78-7164” quando o 92 é incorreto, mas todos os números subseqüentes são subtraídos
corretamente. Este é um erro e o item deve receber a pontuação de 3.

7 . Replicação de sentença
Aplicação: O examinador dá as seguintes instruções: “Eu vou ler uma sentença para
você. Repita depois de mim, exatamente como eu disser: Eu somente sei que João é
quem será ajudado hoje.” Após a resposta, diga: :“Agora eu vou ler outra sentença.
Repita-a depois de mim, exatamente como eu disser[pausa]: o gato sempre se esconde
debaixo do sofá quando o cachorro está na sala.”
Pontuação: Atribua 1 ponto para cada sentença repetida corretamente.A repetição deve
ser exata.Esteja atento para erros que são omissões (omitir “somente”, “sempre”) e
substituições/adições( “João é quem ajudou hoje )

8 . Fluência Verbal
Aplicação: O examinador dá a seguinte instrução: “Diga-me quantas palavras você
puder pensar que comecem com uma certa letra do alfabeto que eu lhe direi em um
minuto. Você pode dizer qualquer tipo de palavra que quiser, exceto nomes próprios
(como Beto ou Bauru), números, ou palavras que começam com os mesmos sons porém
com diferente sufixo, por exemplo, amor,amante, amando.Eu direi para parar após 1
minuto. Você está pronto?[pausa] Agora , me diga quantas palavras você pode pensar
que começam com a letra F.[tempo de 60 segundos]. Pare”.
Pontuação: Atribua 1 ponto se o sujeito gerar 11 palavras ou mais em 60 segundos.
Grave a resposta do sujeito no espaço ou ao lado.

9 . Abstração
Aplicação: O examinador pede ao sujeito que explique o que cada par de palavras tem
em comum, começando com o exemplo: “Diga-me em que uma laranja e uma banana
são parecidas”. Se o sujeito responde de maneira concreta, então somente diga uma vez
adicional:”Me diga de outra forma em que estes 2 itens são parecidos ”.Se o sujeito
não der a resposta apropriada (fruta), diga, “sim, e elas são ambas frutas” não dê
nenhuma outra instrução ou esclarecimento.
Após o ensaio, diga :”Agora me diga em que um trem e uma bicicleta são parecidos”.
Após a resposta, aplique a segunda tentativa dizendo : “Agora me diga em que uma
régua e um relógio são parecidos” . Não dê nenhuma instrução adicional ou dica.
Pontuação: Somente os últimos pares de itens são pontuados . Dê 1 ponto para cada par
de itens corretamente respondidos. As seguintes respostas são aceitas; trembicicleta=meios de transporte, meios de viajar, você viaja em ambos; réguarelógio=instrumentos de medida, usados para medir. As seguintes respostas não são
aceitas: trem-bicicleta=eles têm rodas; régua-relógio=eles têm números.

10 . Evocação Tardia
Aplicação: O examinador dá as seguintes instruções:“Anteriormente eu li algumas
palavras para você, as quais eu pedi que você se lembrasse. Me diga quantas dessas

palavras você pode lembrar.” Faça uma marca (√) para cada uma das palavras
lembradas corretamente espontaneamente sem nenhuma pista, no espaço alocado.
Pontuação: Atribua 1 ponto para cada palavra lembrada livremente sem nenhuma pista.
Opcional
Após a tentativa de evocação livre, dê dicas para o sujeito com a lista de categoria semântica
abaixo para qualquer palavra não lembrada.Faça uma marca(√) no espaço alocado.Se o sujeito
lembrar da palavra com a ajuda da categoria ou da pista de múltipla escolha, dê dica para todas
as palavras não lembradas dessa maneira. Se o sujeito não lembrar da palavra após a pista da
categoria, dê a ele a tentativa de múltipla escolha, usando a seguinte instrução como exemplo,
“Qual das seguintes palavras você acha que era, nariz, rosto ou mão?”
Use a seguinte categoria e/ou pista de múltipla escolha para cada palavra, quando apropriado:
ROSTO pista de categoria: parte do corpo
múltipla escolha: nariz, rosto, mão
VELUDO pista de categoria: tipo de tecido
múltipla escolha: jeans, algodão ,veludo
IGREJA pista de categoria: tipo de construção
múltipla escolha: igreja,escola,hospital
MARGARIDA pista de categoria: tipo de flor
múltipla escolha: rosa,margarida,tulipa
VERMELHO pista de categoria: uma cor
múltipla escolha:vermelho,azul,verde
Pontuação: Não são atribuídos pontos para palavras lembradas com pista. A pista é usada
somente como proposta para informação clínica e pode dar ao avaliador do teste informação
adicional sobre o tipo de distúrbio de memória.Para déficits de memória com falha de resgate,o
desempenho pode ser melhorado com a pista.Para déficits de memória com falha de registro, o
desempenho não melhora com a pista.

11 . Orientação
Aplicação: O examinador dá as seguintes instruções:“Diga-me a data de hoje”. Se o
sujeito não der a resposta correta,então diga imediatamente:” Me diga[o ano,mês,data
exata e o dia da semana]”.Então diga: “Agora me diga o nome deste lugar e em que
cidade fica”.
Pontuação: Atribua 1 ponto para cada item corretamente respondido.O sujeito deve
dizer a data e local exatos (nome do hospital, setor, consultório). Não são atribuídos
pontos se o sujeito comete erro de um dia para outro dia e a data.

Resultado Total : some todos os resultados listados à margem direita.Adicione 1
ponto para o indivíduo que possui 12 anos de escolaridade formal ou menos para um
máximo possível de 30 pontos. O resultado total final de 26 ou acima é considerado
normal.

