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Thais de Rezende Bessa Guerra

O que você irá ver nesse capítulo:
✓

✓
✓
✓

Demências
Conceitos e definições
Abordagem multidisciplinar
Grupos de apoio
Qualidade de vida
Quadro-resumo
Quadro esquemático
Questões

Historicamente, a demência era considerada um sintoma irreversível de
vários transtornos mentais, neurofisiológicos e físicos. Desde o século XX, a
demência representa um termo genérico, multifatorial e que pode ser caracterizada por declínio de memória associada a déficit de pelo menos outra função cognitiva (capacidade de orientação, linguagem, atenção, capacidade de
cálculo e outras) com intensidade suficiente para interferir no desempenho
social ou profissional do indivíduo, comprometendo sua qualidade de vida.
A manifestação clínica das demências é caracterizada pelas alterações
de comportamento, com deterioração das habilidades intelectuais e de
evolução crescente, comprometendo também a capacidade funcional,
com perda progressiva da autossuficiência, associada à negação ou subavaliação das próprias deficiências.
Com o aumento na expectativa de vida em todo o mundo, o número
de idosos que apresentam demência vem aumentando progressivamente.
Estudos indicam que 17% dos idosos (65 anos ou mais) e que 30% dos muito idosos (85 anos ou mais) que apresentam comprometimento cognitivo
leve (CCL) desenvolvem demência a uma taxa de 1% a 30% ao ano e 50%
dos pacientes diagnosticados com esquecimentos benignos evoluem para
a doença de Alzheimer (DA). Portanto, faz-se necessária avaliação minuciosa
e acompanhamento da progressão dos déficits cognitivos na demência.
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A dificuldade de memória constitui uma das maiores queixas dos idosos e que frequentemente a DA inicia com queixas subjetivas de memória. Como a demência é um problema público de saúde mental que mais
rapidamente cresce (em importância e número), a avaliação da memória
é um fator importante do exame das funções cognitivas porque a população envelhecida está mais sujeita a doenças neurológicas que podem
prejudicar a memória, como demências, acidentes vasculares cerebrais e
traumatismos de crânio, e comprometem a qualidade de vida.
No entanto, a prevenção da demência significa, de forma realista, retardar o início da doença tanto quanto possível em pacientes com comprometimento cognitivo leve
Esses são os temas abordados nesse módulo, que se inicia por definições e conceitos acerca das demências.
CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
Segundo Borges (2006), demência é considerada síndrome causada
por inúmeras doenças que leva ao declínio cognitivo progressivo do indivíduo. As causas mais comuns são demência de Alzheimer, demência
vascular, demência mista, demência dos corpúsculos de Lewy, frontotemporal e doença de Huntington. Aproximadamente 60 doenças podem
levar a demências. Ainda temos as causas potencialmente reversíveis de
demências, destacando-se hidrocefalia, hipotireoidismo, deficiência de
tiamina e/ou folatos e doenças neuroinfecciosas.
A doença de Alzheimer acomete preferencialmente pessoas idosas,
é progressiva, de causa e tratamentos ainda desconhecidos. É a terceira
causa de morte nos países desenvolvidos, perdendo apenas para doenças
cardiovasculares e câncer e é também a doença degenerativa cerebral adquirida mais comum e principal causa de demência nos países ocidentais.
Segundo o DSM IV, da Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico de demência deve ser dado na presença de múltiplos déficits
cognitivos, que incluem comprometimento da memória e outra função
cognitiva (linguagem, função executiva, gnosia e praxia). Demência
compromete a autonomia e a independência do individuo. A prevalência de demência é estimada em cerca de 5% da população idosa em
geral e aumenta com a idade, dobrando a cada cinco anos, aproximadamente, após os 65 anos. No Brasil, a prevalência de demência foi de 7,1%
entre habitantes com 65 anos ou mais; 1,6%, entre 65 a 69 anos; 3,2%,
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entre 70 a 74 anos; 7,9%, entre 75 a 79 anos; 15,1%, entre 80 a 84 anos e
38,9% entre maiores de 85 anos.
Borges (2006) resume em três as características principais da síndrome: esquecimento ou problemas com a memória, problemas de comportamento (agitação, insônia, choro fácil, comportamentos inadequados)
e perda das habilidades adquiridas pela vida (dirigir, vestir a roupa, gerenciar vida financeira, cozinhar, perder-se na rua). São os dez sinais mais
comuns nas demências: déficit de memória, dificuldades de executar tarefas domésticas, problema com o vocabulário, desorientação no tempo
e espaço, incapacidade de julgar situações, problemas com o raciocínio
abstrato, colocar objetos em lugares equivocados, alterações de humor de
comportamento, alterações de personalidade e perda da iniciativa.
CLASSIFICAÇÃO DAS DEMÊNCIAS
O processo natural de envelhecimento a perda cognitiva progressiva
patológica, suficiente para comprometer o dia-a-dia do paciente, normalmente acompanhada por alterações de comportamento, caracterizam as
demências.
De todas as demências conhecidas, 90% delas são de causas irreversíveis e somente 10% são potencialmente reversíveis, conforme mostra a
tabela abaixo:
Não reversíveis 90%

Reversíveis 10%

Doença de Alzheimer – 60%

Secundária ao uso de medicamentos ou drogas

Doenças vascular – 10%

Distúrbios metabólicos

Demência mista – 5%

Distúrbios tireoideanos (hipotireoidismo)

Demência por corpos de Lewy – 15%

Traumatismo cranioencefálico

Demência frontotemporal (Pick) – 10%

Anemia perniciosa (deficiência de B12 e ácido fólico)

Demência de Huntington – 5%

Estados anóxicos

Demência de Parkinson

Colagenosos

Esclerose lateral amiotrófica

Hidrocefalia com pressão normal

Doença de Creuztfeldt-Jacob AIDS

Septicemias

Fonte: Sagiorato (2009, p. 64)

As avaliações neurológica e neuropsicológica mostram alterações das
áreas cognitivas, como memória, pensamento, atenção, orientação, habilidade, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem, explicando as dificuldades nas atividades no dia-a-dia e podem indicar uma possível causa.
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Doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer, conhecida como demência senil tipo Alzheimer, é a forma mais comum de patologia que cursa com demência. Caracteriza-se pelo desenvolvimento progressivo de déficits cognitivos
variados manifestados concomitantemente por comprometimento da
memória associados a outros distúrbios cognitivos, como afasia, apraxia,
agnosia e transtornos de funções executivas, causando significativo comprometimento nas funções social e ocupacional e declínio significativo
com relação aos níveis prévios de funcionamento.
A doença de Alzheimer ocorre por degeneração progressiva de estruturas cerebrais de regiões do hipocampo e lobos frontal, parietal e temporal, caracterizada principalmente pela atrofia cortical do cérebro, conforme mostra a ilustração a seguir.
Córtex
cerebral

Hipocampo

Córtex
entorrinal
Cérebro normal
Ventrículos
severamente
alargados

Retração extrema do
córtex cerebral

Retração
extrema do
hipocampo
Cérebro com Alzheimer
Fonte: Sagiorato (2009, p. 66).
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Comprometimento cognitivo leve

DA

Doença de Alzheimer

ABRAz

Grupos de Apoio de Alzheimer e Demências Similares
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Grupos de apoio

QUESTÕES COMENTADAS
01. (FCC – CLDF – 2018)
Um indivíduo com Transtorno de Personalidade (TP), que se caracteriza
por sentimento de dúvida, perfeccionismo, preocupação por pormenores
e rigidez excessiva, apresenta personalidade compatível com o TP do tipo:
ⒶⒶ Anancástica ou Obsessivo-compulsivo.
ⒷⒷ Esquizoide.
ⒸⒸ Histriônica.
ⒹⒹ Antissocial.
ⒺⒺ Paranoide.
GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Anancástica ou Obsessivo-compulsivo é um
transtorno de personalidade caracterizado por constante sentimento
de dúvida, perfeccionismo, escrupulosidade, verificações e preocupação
com pormenores, obstinação, prudência e rigidez39.
Alternativa B: INCORRETA. O Transtorno de Personalidade Esquizoide (TPE)
é transtorno de personalidade caracterizado por falta de interesse em relações
sociais, tendência a um estilo de vida solitário, frieza emocional e apatia39.
Alternativa C: INCORRETA. O comportamento antissocial é caracterizado
pelo desprezo ou transgressão das normas da sociedade, frequentemente
associado a um comportamento ilegal. Ter comportamentos antissociais
em algum momento não indica necessariamente transtorno de personalidade antissocial (também conhecido como psicopatia ou sociopatia)39.
Alternativa D: INCORRETA. Transtorno de personalidade paranoide é
transtorno mental caracterizado por paranoia e padrão invasivo de desconfiança e suspeitas generalizadas em relação aos outros, interpretando
as intenções dos outros como malévolas39.
02. (FCC – CLDF – 2018)
Em emergência psiquiátrica, o profissional da saúde necessita atentar
para as características da crise, dentre as quais incluem-se:
ⒶⒶ Ter caráter crônico e ser experimentada como reação emocional opressora.
ⒷⒷ Ocorrer em pessoas com distúrbios mentais prévios e ter duração ilimitada.
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ⒸⒸ Ter duração limitada e ter a gravidade do evento definida pela pessoa
que o experimenta.
ⒹⒹ Ter a gravidade do evento definida pela magnitude do mesmo e ocorrer em pessoas com transtornos de personalidade.
ⒺⒺ Ocorrer em pessoas saudáveis e ser de caráter crônico.
GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O atendimento ao portador de quadro agudo, clínico, traumático ou psiquiátrico, deve ser feito por todas as portas de
entradas do SUS, ou seja, pelas unidades básicas de saúde e equipes da Estratégia de Saúde da Família, unidades de atendimento pré-hospitalar fixas
e móveis e unidades hospitalares, possibilitando resolução do problema ou
transportando o paciente a um serviço de saúde hierarquizado e regulado40.
Alternativa B: CORRETA. Considera-se emergência psiquiátrica quaisquer distúrbios que sinalizam alterações nos pensamentos, sentimentos,
ações ou comportamentos de alguém. Muitas são as emergências relacionadas a episódios decorrentes de distúrbios mentais, principalmente
esquizofrenia, ataques de pânico e mania depressiva.
Alternativa C: INCORRETA. As emergências psiquiátricas são condições
clínicas que exigem atendimento rápido mediante o risco significativo para
a pessoa em questão ou para aqueles do seu convívio familiar ou social. 40
Alternativa D: INCORRETA. Há várias situações que caracterizam emergência psiquiátrica: o indivíduo pode estar em crise resultante de alguma doença, como hemorragia cerebral, condição patológica que surge
secundariamente ao uso excessivo de substâncias tóxicas como o álcool
e a cocaína.40
Alternativa E: INCORRETA. São indícios de emergência psiquiátrica que
exigem atenção e cuidado: violência com agressividade verbal e física,
ideação e tentativa de suicídio, crise depressiva, alucinação, excitação
maníaca, automutilação, autonegligência, juízo crítico e surto psicótico.
Caracterizados como urgência, ainda que haja similaridade no comportamento do paciente, pois a situação implica riscos menores. Urgências
psiquiátricas exigem intervenções no curto prazo e têm bom prognóstico: comportamentos bizarros, quadros agudos de ansiedade, surto emocional, choque psicológico, fobias e síndromes convulsivas.
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