
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

Instruções de uso 

 

O MEEM é constituído de duas partes, uma que abrange orientação, 

memória e atenção, com pontuação máxima de 21 pontos e, outra que aborda 

habilidades específicas como nomear e compreender, com pontuação máxima 

de 9 pontos, totalizando um escore de 30 pontos (FOSTEIN et al. 1975). Os 

valores mais altos do escore indicam maior desempenho cognitivo. Aborda 

questões referentes à memória recente e registro da memória imediata, 

orientação temporal e espacial, atenção e cálculo e linguagem - afasia, apraxia 

e habilidade construcional.  

Devido à conhecida influência do nível de escolaridade sobre os escores 

totais do MEEM, autores como Bertolucci et al. (1994), Caramelli e Nitrini 

(2000), Brucki et al. (2003) adotam notas de corte diferentes para pessoas com 

distintos graus de instrução. Assim, sugerimos a nota de corte proposta por 

Brucki et al. (2003), ou seja, 20 pontos para analfabetos; 25 pontos para 

pessoas com escolaridade de 1 a 4 anos; 26,5 para 5 a 8 anos; 28 para 

aqueles com 9 a 11 anos e 29 para mais de 11 anos, considerando a 

recomendação de utilização dos escores de cortes mais elevados (NITRINI, et 

al., 2005).  

 

 

Instrumentos de Avaliação Cognitiva, Funcional, Comportamental. 
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 Trata-se de um teste breve de rastreio cognitivo para identificação de demência. A 

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

indivíduo. O impacto da escolaridade em nosso meio, verificado por estudos recentes
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mostrou que para analfabetos a nota de corte padrão é de 13 pontos, para indivíduos 

com baixa/média escolaridade, 18 pontos e para os de alta escolaridade, 26 pontos. No 

trabalho original a nota de corte padrão é de 24 pontos
3
. Os itens avaliados pelo MEEM 



são: Orientação; Memória Imediata; Atenção e Cálculo; Memória de Evocação e  

Linguagem.   

 

O teste. 
Como se aplica o MEEM 

 

 O paciente deve ser deixado à vontade, e não deve sentir-se julgado. Os 

eventuais erros cometidos por ele durante a prova não devem ser corrigidos, pois 

esta correção poderá inibi-lo. 

 

 Faça as perguntas referentes à orientação. Pergunte também o nome do local 

onde estão realizando a entrevista e os itens restantes deste tópico. Coloque um 

ponto para cada resposta correta e zero para as respostas erradas ou não 

respondidas.  

 

 Pergunta do tipo “posso testar sua memória?”, permite que a entrevista ocorra 

mais informalmente deixando o paciente tranqüilo. Seqüencialmente, peça que o 

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

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

 

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

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

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

Caso o paciente não conseguir se sair bem nesta prova, peça a ele que soletre a 

palavra “mundo” de trás para frente.  

 

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

Se ele executar o comando na ordem escrita, dê um ponto.  

 

 Peça ao paciente para escrever uma frase, que deve ser espontânea. Deve ser 

uma frase completa, não valem palavras soltas ou escrever o nome completo.  

 Para que a cópia do desenho seja considerada correta, é preciso que sejam feitos 

os 10 lados e, portanto, 10 ângulos. Também é importante que as figuras 

apareçam intersectadas.  

 

O QUE SIGNIFICA CADA ITEM 
 
ORIENTAÇÃO 

 

Este item avalia: 
 

A memória recente, a atenção e a orientação têmporo-espacial. 

MEMÓRIA 
  

 Neste item testa-se:  
 
A atenção e a memória imediata (de curto prazo ou primária), que tem duração de, 

aproximadamente, 30 segundos e capacidade limitada a 10 itens. 

 
ATENÇÃO E CÁLCULO 



 

Neste item se avalia: 
 

  A capacidade de cálculo, a atenção e a memória imediata e operacional (pré-

requisito necessário para realização de cálculos matemáticos). 

 

RETENÇÃO DE DADOS (EVOCAÇÃO) 
 

Neste item se avalia: 
 

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

 

LINGUAGEM 
 

Avalia-se: 
 

 A fala espontânea, a compreensão oral, a repetição, a nomeação, a leitura e a 

escrita.  

 
NOMEAÇÃO 
 

Neste item avalia-se: 
 

 Capacidades de nomeação, compreensão e entendimento do paciente (Afasia 

nominativa ou, na verdade, agnosia visual).  

 

REPETIÇÃO 
 

Avalia-se: 
 

 A discriminação auditiva, a memória imediata e a atenção.  

 

COMANDO VERBAL 
 

Neste item é possível avaliar: 
 

 Principalmente a compreensão oral do paciente, devendo-se sempre excluir 

hipoacusia.  

 Também se testam a memória imediata a praxia, a coordenação e a motricidade. 

 

LEITURA, ORDEM ESCRITA 
 

Avalia-se: 
 

 A Capacidade de leitura do paciente, compreensão, memória.  
 
 

CÓPIA DO DESENHO 
 

Neste item avalia-se: 



 
 Orientação vísuo-espacial, programação motora e a praxia construtiva.  

 
ANEXO A  

 
MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

1) Como o Sr(a) avalia sua memória atualmente? 

(1) muito boa  (2) boa  (3) regular (4) ruim  (5) péssima   

(6) não sabe 

        Total de pontos: 

2) Comparando com um ano atrás, o Sr (a) diria que sua memória está: 

(1) melhor (2) igual (3) pior  (4) não sabe 

        Total de pontos: 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL: 

Anote um ponto para cada resposta certa: 

 

3) Por favor, diga-me: 

Dia da semana (   ) Dia do mês (   )  Mês (   ) Ano (   )  Hora 
aprox. (   )       

Total de pontos: 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL: 

 
Anote um ponto para cada resposta certa 

 

4) Responda: 

Onde estamos: consultório, hospital, residência (   ) 

Em que lugar estamos: andar, sala, cozinha (   ) 

Em que bairro estamos: (   ) 

Em que cidade estamos (   ) 

Em que estado estamos (   ) 

        Total de pontos: 

REGISTRO DA MEMÓRIA IMEDIATA: 

 

5) Vou lhe dizer o nome de três objetos e quando terminar, pedirei para repeti-los, 

em qualquer ordem. Guarde-os que mais tarde voltarei a perguntar: Arvore, Mesa, 

Cachorro. 



A (   )  M (   )  C (   ) 

Obs: Leia os nomes dos objetos devagar e de forma clara, somente um a vez e anote. Se o 

total for diferente de três:  - repita todos os objetos até no máximo três repetições;  - anote o 

número de repetições que fez _____; - nunca corrija a primeira parte; anote um ponto para 

cada objeto lembrado e zero para os que não foram lembrados. 

        Total de pontos:  

ATENÇÃO E CALCULO: 

6) Vou lhe dizer alguns números e gostaria que realizasse os seguintes cálculos: 

 100-7;  93-7;  86-7;  79-7;  72-7;   

____;  ____;  ____;  ____;  ____. 

(93; 86; 79; 72; 65)      Total de pontos:  

MEMÓRIA RECENTE: 

7) Há alguns minutos, o Sr (a) repetiu uma série de três palavras. Por favor, diga-me 

agora quais ainda se lembra: A (  )  M (  )  C (  ) 

Obs: anote um ponto para cada resposta correta: Arvore, Mesa, Cachorro. 

        Total de pontos: 

LINGUAGEM: 

Anote um ponto para cada resposta correta: 

8) Aponte a caneta e o relógio e peça pra nomeá-los: C (   ) R (   ) 

(permita dez segundos para cada objeto)       
        Total de pontos: 

9) Repita a frase que eu vou lhe dizer (pronunciar em voz alta, bem articulada e 

lentamente) 

“NEM AQUI, NEM ALÍ, NEM LÁ” 

        Total de pontos:   

10) Dê ao entrevistado uma folha de papel, na qual esteja escrito em letras grandes: 

“FECHE OS OLHOS”. Diga-lhe : leia este papel e faça o que está escrito (permita dez 

segundos). 

        Total de pontos: 

11) Vou lhe dar um papel e quando eu o entregar, pegue com sua mão direita, dobre-o na 

metade com as duas mãos e coloque no chão. 

P (  )  D (  )  C (  ) 

        Total de pontos: 

12) Pedir ao entrevistado que escreva uma frase em um papel em branco. 



O Sr (a) poderia escrever uma frase completa de sua escolha? (contar um ponto se a frase 

tem sujeito, verbo, predicado, sem levar em conta erros de ortografia ou de sintaxe). Se o 

entrevistado não fizer corretamente, perguntar-lhe: “Isto é uma frase/ E permitir-lhe 

corrigir se tiver consciência de seu erro. (máximo de trinta segundos). 

        Total de pontos: 

 

13) Por favor, copie este desenho. (entregue ao entrevistado o desenho e peça-o para 

copiar). A ação está correta se o desenho tiver dois pentágonos com intersecção de um 

ângulo. Anote um ponto se o desenho estiver correto. 

     

        Total de pontos: 

 

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

A pontuação máxima é de trinta pontos.  

                             TOTAL  

 


