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FERRAMENTA DE 
AVALIAÇÃO 
DA SÍNDROME DA 
DISFUNÇÃO COGNITIVA  
A Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC) é uma
degeneração irreversível do cérebro semelhante à doença de 
Alzheimer em humanos, caracterizada por comprometimento
cognitivo progressivo além do esperado com o envelhecimento.
A SDC tem início lento, pode ser difícil de lidar e afeta cerca de 14%
dos cães com 8 anos ou mais.

DESORIENTAÇÃO

INTERAÇÕES SOCIAIS

CICLOS DE SONO/
ATIVO

INSTRUÇÕES,
APRENDIZADO E MEMÓRIA

ATIVIDADE

ANSIEDADE

• Fica preso, dificuldade em contornar objetos, vai para o lado da dobradiça da porta
• Olha fixamente sem expressão para paredes, chão ou espaços
• Não reconhece pessoas/animais familiares
• Fica perdido na casa ou no pátio
• Menos reativo a estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)

• Mais irritável/temível/agressivo com visitantes, família ou outros animais   
• Diminuição do interesse em se aproximar, cumprimentar ou mostrar afeto 

• Agitado/inquieto/dorme menos/acorda à noite
• Vocalização à noite

• Menos capaz de aprender novas tarefas ou responder a comandos/nome/trabalho 
aprendidos anteriormente 

• Urina ou defeca dentro de casa/sinalização diminuída para sair
• Dificuldade em atrair a atenção do cão/maior distração/menor foco 

• Diminuição na exploração ou no jogo com brinquedos, membros da família, outros animais  
• Aumento da atividade, incluindo ritmo sem mira ou vaguear
• Comportamentos repetitivos (por exemplo, andar em círculos/mastigar/lamber/olhar para o céu)

• Aumento da ansiedade quando separados dos donos
• Mais reativo a/com medo de estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)
• Medo maior de lugares/locais (por exemplo, novos ambientes/atividades ao ar livre) 

O que é  DISHAA?
Para que um cão seja diagnosticado com SDC, os donos devem observar seu cão exibindo comportamentos 
específicos. A ferramenta DISHAA ajuda os donos a identificar esses comportamentos, permitindo que 
veterinários e donos trabalhem juntos para avaliar a acuidade mental de um cão.



SINAIS COMPORTAMENTAIS 

Identifique sinais que surgiram ou progrediram a partir dos 8 anos de idade ou mais. 

Pontuação 0 = nenhum, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave Pontuação

DESORIENTAÇÃO

Fica preso, dificuldade em contornar objetos, vai para o lado da dobradiça da porta

Olha fixamente sem expressão para paredes, chão ou espaços

Não reconhece pessoas/animais familiares

Fica perdido na casa ou no pátio 

Menos reativo a estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons) 

A Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC) é uma degeneração irreversível 
do cérebro semelhante à doença de Alzheimer em humanos, caracterizada 
por comprometimento cognitivo progressivo além do esperado com o 
envelhecimento. A CDS tem início lento, pode ser difícil de lidar e afeta cerca 
de 14% dos cães com 8 anos ou mais.

O que é DISHAA? 
DISHAA é uma ferramenta para ajudar você e seu veterinário a avaliar 
a acuidade mental de seu cão, e para que seu veterinário possa 
diagnosticar a Síndrome da Disfunção Cognitiva (CDS).

Conclua esta avaliação cognitiva do pet sênior canino. Se tiver notado 
mudanças em várias categorias comportamentais, converse hoje com seu 

veterinário sobre a saúde do cérebro envelhecido do seu pet.

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO  
DA SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA

Conclua a avaliação do outro lado.

Nome do dono:  Nome do pet:

Idade: Sexo:   Masculino     Feminino   Neutralizado/esterilizado:   Não    Sim

Raça:  Peso:

BCS (Pontuação de Condição Corporal 1-9):                    Dieta atual:

Medicamentos e frequência da dosagem:

Data:
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INTERAÇÕES SOCIAIS

CICLOS DE SONO/ATIVO

INSTRUÇÕES, 
APRENDIZADO E MEMÓRIA

ATIVIDADE

ANSIEDADE



SINAIS COMPORTAMENTAIS 

Identifique sinais que surgiram ou progrediram a partir dos 8 anos de idade ou mais. 

Pontuação 0 = nenhum, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave
Pontuação

INTERAÇÕES SOCIAIS

Mais irritável/temível/agressivo com visitantes, família ou outros animais   

Diminuição do interesse em se aproximar, cumprimentar ou mostrar afeto  

CICLOS DE SONO/ATIVO

Agitado/inquieto/dorme menos/acorda à noite

Vocalização à noite

INSTRUÇÕES, APRENDIZADO E MEMÓRIA

Menos capaz de aprender novas tarefas ou responder a comandos/nome/trabalho aprendidos anteriormente

Urina ou defeca dentro de casa/sinalização diminuída para sair

Dificuldade para atrair a atenção do cão/maior distração/menor foco 

ATIVIDADE 

Diminuição na exploração ou no jogo com brinquedos, membros da família, outros animais   

Aumento da atividade incluindo ritmo sem mira ou vaguear

Comportamentos repetitivos, por exemplo, andar em círculos/mastigar/lamber/olhar para o céu

ANSIEDADE

Aumento da ansiedade quando separados dos donos

Mais reativo a/com medo de estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)

Medo maior de lugares/locais (por exemplo, novos ambientes/atividades ao ar livre)  

TOTAL (NÃO SE ESQUEÇA DE TRANSFERIR AS PONTUAÇÕES DA FRENTE DA FOLHA) 

A avaliação foi criada por: Dr. Gary Landsberg, DVM, DACVB, DECAWBM, Vice-presidente, Assuntos veterinários CanCog Technologies; para auxiliar no diagnóstico da Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina.
As marcas comerciais Purina são de propriedade da Société des Produits Nestlé S.A. impresso nos EUA.  VET0938A-0517

Assim que este formulário for preenchido, seu veterinário determinará a causa desses sinais por meio de 
um exame físico e de testes diagnósticos recomendados. No entanto, mesmo que seu animal sênior esteja 
enfrentando vários problemas de saúde associados ao envelhecimento, pode haver algum grau de CDS.

Uma pontuação de 4-15 é consistente com uma CDS leve, 16-33 é uma CDS moderada e acima de 33 é 
uma CDS grave.

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO  
DA SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA
CONTÍNUO


