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RESUMO 

 

Associado ao envelhecimento, parece existir um declínio mais ou menos acentuado das 

funções cognitivas, sendo que em alguns casos é devido ao processo normal de envelhecimento, 

enquanto em outros, bem mais graves, é devido à existência da neurodegeneração. Neste trabalho 

são revistos estudos que fundamentam as alterações que ocorrem em muitas das chamadas 

doenças neurodegenerativas, sobretudo em áreas intimamente relacionadas com o funcionamento 

cognitivo, podendo explicar o declínio decorrente do envelhecimento patológico. Pretendeu-se 

inferir acerca dos tipos de doenças neurodegenerativas que mais comummente afetam o ser 

humano, tendo em conta que uma grande parte destas doenças afeta a população geriátrica e a 

outra parte afeta sobretudo jovens adultos, verificando-se a existência de início bastante precoce 

da doença. Procedeu-se também à verificação da intervenção farmacológica sobre estes doentes 

para, desta forma, inferir se há ou não evidências de efeitos protetores para o declínio cognitivo, 

entre outros.  

 

Palavras-chave: doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, Alzheimer, 

frontotemporal, Parkinson, Huntington, demência. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo irreversível acompanhado de afetação heterogénea 

das células que constituem os seres vivos que, com o passar do tempo, são sujeitas a uma 

deterioração morfofuncional podendo conduzir à sua morte. Este processo depende tanto de 

fatores genéticos, como ambientais. (Peinado et al., 2000). 

Há quem diga que os seres humanos foram desenhados para se reproduzir e, 

posteriormente, se extinguir. Assim, passado o período fértil da vida, inicia-se um declínio 

progressivo de todas as funções e capacidades, consequentemente uma deterioração física e 

intelectual (Peinado et al, 2000).  

Com o envelhecimento há diminuição do volume cerebral, aumento do tamanho dos 

ventrículos, aumento da quantidade de líquido cefalorraquidiano e diminuição da substância 

branca. Há também uma alteração ao nível dos neurónios integrados nos circuitos nervosos 

responsáveis pela manutenção das atividades cerebrais cognitivas e, de facto, há morte neuronal 

(Peinado et al, 2000). 

Vários são os mecanismos que originam esta morte neuronal. Desde as alterações dos 

mecanismos de apoptose, deficiência no fornecimento de energia aos neurónios, 

excitotoxicidade, stress oxidativo, óxido nítrico até à perda de homeostase do cálcio. No entanto, 

pensa-se na existência de genes que fomentam esta morte neuronal e os mecanismos que 

provocam apoptose ou necrose são ativados por estímulos similares que apenas diferem na sua 

intensidade. Assim, parece evidente que as interações que induzem ao envelhecimento e à morte 

celular estão na base não só do envelhecimento do organismo, no seu conjunto, mas também nos 

processos patológicos que provocam as doenças neurodegenerativas (Guimarães et al., 2009). 

 A deterioração cognitiva é um elemento fundamental para a distinção entre indivíduos 

que sofrem ou não de demência. Desta forma, sabe-se que as doenças neurodegenerativas 

originam grande parte das demências, sobretudo as mais prevalentes no ser humano 

(Alzheimer e Parkinson).  

As demências podem ser classificadas em primárias ou secundárias, sendo que as 

primárias podem ainda ser subdivididas de acordo com o seu local de aparecimento. As 

demências primárias são aquelas em que as funções cerebrais se degradam lenta e 

gradualmente, acabando por se perder irreversivelmente. Exemplo disso são a demência de 

Alzheimer e Parkinson. As demências secundárias ocorrem quando a degradação das 

aptidões mentais surge como consequência de uma outra doença orgânica, tal como uma 
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lesão cerebral, um tumor cerebral ou uma doença cardiovascular, sendo que algumas delas 

podem frequentemente ser reversíveis (Pinho, 2008 & Guimarães, 2009).  

Tendo por base a região cerebral predominantemente afetada, as demências primárias 

podem apresentar-se como corticais ou subcorticais. Ou seja, são consideradas demências 

primárias corticais aquelas em que o córtex é a região cerebral mais afetada. Aqui podemos 

verificar alterações da linguagem e da memória relativamente precoces, bem como sinais de 

apraxia a agnosia. Por outro lado, as demências primárias subcorticais são aquelas em que 

há um predomínio de distúrbios motores e algumas alterações do funcionamento executivo, 

dadas as áreas mais afetadas serem os gânglios da base e o tálamo. Há, no entanto, autores 

que defendem as chamadas demências mistas, isto é, demências que não são estritamente 

corticais nem subcorticais, mas um misto de ambas (Pinho, 2008). 

 

 

ESCLEROSE MÚLTIPLA (EM) 

 

A esclerose múltipla, ou esclerose em placas, é uma doença inflamatória crónica exclusiva 

do sistema nervoso central (SNC) que afeta predominantemente a substância branca (Sá, 2006).  

A etiologia da doença é ainda desconhecida mas pensa-se ser multifatorial, na medida em 

que parece ser produzida por um agente ambiental em indivíduos geneticamente susceptíveis 

com mecanismos imunológicos anormais (Junqué, 2007), com preferência pelo sexo feminino 

(Sá, 2006). 

Apresenta patogenia autoimune (Landete, Casanova, 2001), implicando perda da bainha de 

mielina ou a sua falta de regeneração (devido ao comprometimento dos oligodendrócitos), como 

consequência de um ataque imunológico precipitado pela sensibilização da própria mielina ou de 

um agente infeccioso (Oliveira & Sousa, 1990).  

O que se verifica, então, é uma ativação dos linfócitos T (Th-1) susceptíveis, que se irão 

ligar a um receptor da membrana e consequentemente atravessar a barreira hematoencefálica. Já 

dentro do SNC, por mimetismo, as células Th-1 atacam determinados antigénios da membrana de 

mielina, sendo resultante deste processo a ativação de novos mecanismos imunitários, 

nomeadamente a via de complemento, células B, anticorpos, ativação dos macrófagos e 

libertação de fatores de necrose tumoral – contribuindo tudo isto para perpetuar a inflamação e 

criar condições para apoptose e morte dos oligodendrócitos e, como consequência direta deste 

facto, a desmielinização (Sá, 2006).  

O desenvolvimento da doença é variável, podendo ocorrer de acordo com vários padrões 

evolutivos, nomeadamente: recorrente/remitente – “Recidivas da doença claramente definidas, 
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com recuperação total, ou com sequelas e/ou deficiência residual após a recuperação. O período 

entre as recidivas da doença é caracterizado por uma ausência de progressão da mesma”; 

primariamente progressiva – “Progressão da doença desde o início, com estabilizações 

ocasionais e pequenas melhorias temporais”; e, duas formas diferentes de secundariamente 

progressiva, uma delas em que a doença tem “evolução inicial sob a forma recorrente/remitente 

seguida de progressão com ou sem recidivas ocasionais, remissões e estabilizações”, a outra onde 

se verifica “progressão da doenças desde o início, com recidivas agudas claras, com ou sem 

recuperação total, com períodos entre as recidivas caracterizados por uma progressão continua”, 

sendo que em cada uma das formas evolutivas as lesões desmielinizantes apresentam uma 

topografia preferencial do nervo óptico, substância branca periventricular, medula, tronco 

cerebral e cerebelo (Sá, 2006).  

A EM é uma patologia que normalmente compromete indivíduos jovens e com maior 

incidência no sexo feminino (1,5-1,9 vezes mais comum), sendo que a média de idade de início 

dos sintomas varia entre os vinte e nove e os trinta e três anos de idade. Estudos epidemiológicos 

revelam que a prevalência da doença varia segundo a latitude, pelo que se supõe a existência de 

um fator ambiental, até ao momento desconhecido (Junqué, 2007). 

Esta perda de mielina, e posterior degeneração, provoca na EM não apenas sintomatologia 

motora e sensitiva, mas também alterações cognitivas. Estudos destacam uma alteração da 

memória de trabalho, bem como do tempo de reação em fases mono sintomáticas da doença 

(Pelosi L, Geesken JM, Holly M, Hayward M, Blumhardt LD, 1997 cit in Landete, Casanova, 

2001), sendo que o QI global destes doentes parece permanecer dentro da normalidade. No 

entanto, constata-se uma discrepância entre QI verbal e QI manipulativo, havendo uma 

diminuição do coeficiente manipulativo devido a afetação sensório-motora como consequência 

da diminuição das funções viso-espaciais (Junqué, 2007). 

As alterações da memória são dos sintomas mais comummente relatados pelos doentes com 

EM (prevalência entre 40 a 60% dos casos), sendo que os doentes cuja tipologia da doença é 

progressiva apresentam piores pontuações nas avaliações que os doentes com EM por surto-

remissão (Rao, Grafman, DiGiulio, Mittemberg, Bernardin, Leo, cit in Landete, Casanova, 2001). 

No entanto, estas frequentes alterações neuropsicológicas não são afetadas de igual forma, pois 

as mais implicadas são a memória a longo prazo e a memória de trabalho, enquanto outros 

aspectos como o conhecimento semântico, o armazenamento e a aprendizagem implícita parecem 

estar preservados (Landete & Casanova, 2001). 

A semiologia dos surtos e as sequelas deles resultantes é variadíssima. Assim sendo, o tipo 

de sintomatologia do doente varia de acordo com a localização da lesão. Para uma localização 

nos hemisférios cerebrais, verifica-se uma grande variabilidade sintomatológica mas, ao mesmo 

tempo, muitas lesões denominadas silenciosas. Se a lesão é ao nível medular, pode ocorrer 

parésia, espasticidade, disestesia, perturbação da sensibilidade postural, sinal de Lhermitte, 
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disfunção de esfíncteres e disfunção sexual. Para lesões no nervo óptico, verifica-se diminuição 

da acuidade visual, escotoma e alteração da percepção cromática. Se a lesão se localiza no tronco 

cerebral, existe diplopia, disartria, vertigem e disfagia e, finalmente, para lesões situadas ao nível 

do cerebelo o doente apresenta desequilíbrio, descoordenação de movimentos, tremor intencional 

e disartria (Sá, 2006). O doente pode também apresentar crises epilépticas, afasia e hemianopsia 

(Junqué, 2007). Importa referir também que a nevrite óptica aparece muitas vezes associada ao 

surto inaugural da EM (cerca de 35% dos casos) (Sá, 2006).  

Os doentes com episódio de nevrite óptica isolada (sem relato de surtos prévios e sem 

outros sintomas ou evidências de outros defeitos neurológicos) têm uma probabilidade de 50% 

de, nos 5 anos subsequentes, evoluírem para um quadro clínico de EM. Da mesma forma, outro 

possível indicador precoce da doença é o quadro de mielite aguda que se manifesta em 

tetraparésia ou paraparesia de diferentes graus, com hiperreflexia osteotendinosa, espasticidade, 

clónus e sinal de Babinski. Posto isto, a probabilidade de o doente vir a desenvolver EM nos 5 

anos precedentes a este episódio monossintomático de mielite, é superior a 80% (Sá, 2006).  

Estes sintomas instalam-se ao longo de dias e estabilizam em cerca de quatro semanas, 

havendo depois uma regressão total ou parcial da sintomatologia. Por definição, a duração de um 

surto é superior a 24 horas e pode apresentar uma duração de quatro semanas. Os sinais e 

sintomas que se instalam ao longo de um mês representam um mesmo surto, depois deste 

intervalo de tempo verifica-se uma recuperação lenta e gradual do quadro sintomatológico, tendo 

em conta que a presença de sinais e sintomas seis meses após o surto reflete defeito neurológico 

permanente. Importa ainda referir que, novos surtos podem desenvolver novos sinais/sintomas ou 

mesmo agravar os pré-existentes (Sá, 2006).  

Com o passar dos anos as incapacidades cumulativas aumentam e, ao mesmo tempo, os 

surtos vão-se tornando cada vez menos frequentes. O que acontece é que em aproximadamente 

15 anos após o diagnóstico, a maior parte dos doentes refere agravamento insidioso dos defeitos 

neurológicos. A doença altera, então, o seu padrão evolutivo (Sá, 2006). 

De referir ainda que, por um lado, os fenómenos de inflamação e desmielinização 

relacionam-se com os surtos de exacerbação da doença e com os defeitos que dela resultam, por 

outro, a perda neuronal é responsável pela evolução progressiva implicando incapacidade 

definitiva e irreversível (Sá, 2006).  

As lesões da substância branca envolvem várias estruturas, sendo assim características 

lesões periventriculares. Estas, por sua vez, produzem uma progressiva dilatação ventricular e 

hidrocefalia (Junqué, 2007). 

As placas desmielinizantes, durante algum tempo, podem ainda preservar a condução da 

informação neuronal, pois os axónios e os corpos celulares dos neurónios estão preservados 

(Junqué, 2007). 
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Os exames complementares de diagnóstico que usualmente os doentes realizam são a 

Tomografia Computorizada (TC) e a Ressonância Magnética (RM). A TC não é discriminativa o 

suficiente para detectar trocas patológicas da doença, sendo que, através desta técnica apenas 

podemos verificar a existência da lesão por dilatação ventricular anormal (ocorre em 40% dos 

doentes). A RM, por sua vez, devido à sua alta capacidade discriminativa, faz um relato da 

doença semelhante às descritas em autópsias. Esta técnica permite observar, de forma real, o 

comprometimento cerebral dos doentes e, ao mesmo tempo, visualizar e quantificar o número de 

placas desmielinizantes, assim como a atrofia do corpo caloso. Esta atrofia parece estar 

relacionada com a gravidade da doença. As placas localizadas no lobo temporal são as que 

produzem mais sintomatologia do tipo psiquiátrica (Junqué, 2007). 

A EM produz uma diversidade de défices e, por isso, o tratamento deverá ser 

individualizado e integrado dentro de uma equipa multidisciplinar. Os objetivos da intervenção 

variam de acordo com a evolução da patologia, mas todas a áreas envolvidas merecem atenção e 

cuidado (Terré-Boliart & Orient-López, 2007).  

Podemos então prevenir défices secundários, como as contrações articulares provenientes 

da espasticidade; implementar novas habilidades para a manutenção de determinada função 

através de estruturas sãs; compensar, com apoios especializados, algumas funções que se podem 

reeducar; (in)formar terceiros sobre a forma mais correta para movimentar o doente quando este 

já não o conseguir fazer mas estimulando sempre o doente para manter a máxima autonomia 

possível; alterar o contexto social e laboral, se necessário e, finalmente, fornecer técnicas 

psicológicas de educação e suporte ao doente, à família e aos cuidadores (Terré-Boliart & Orient-

López, 2007). 

 

DEMÊNCIA DE ALZHEIMER (DA) 

 

A Demência de Alzheimer (DA) é a mais comum de todas as demências, com uma 

prevalência de aproximadamente 60% dos quadros demenciais. Tem um início insidioso e uma 

evolução/deterioração progressiva (Neto, Tamelini & Forlenza, 2005). É uma doença com maior 

incidência após os oitenta anos de idade, mas pode aparecer na sexta década ou, em casos 

excepcionais, ainda mais precocemente. Assim, podemos subdividir a doença em duas formas: 

demência pré-senil e senil, que se distinguem qualitativa e quantitativamente. A forma pré-senil é 

a que corresponde à tipologia de doença que se manifesta até aos 65 anos, apresentando-se 

clinicamente como a mais grave. Tem uma manifestação afásica, apráxica e agnósica mais 

notável, com maiores alterações neurodegenerativas e afeta predominantemente áreas 

associativas, especialmente do lobo parietal. Por sua vez, a forma senil que se refere à patologia 
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que ocorre após os 65 anos, tem maior predominância de alterações de memória, com maiores 

trocas neurológicas límbicas (Mendonça, 2006; Junqué, 2007). 

Apreende ambos os sexos, embora haja maior incidência nas mulheres (talvez por elas 

viverem mais tempo que os homens?), independentemente da sua posição social, económica, 

cultural ou religiosa (APFADA – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de 

Alzheimer). 

Nos últimos tempos, o número de casos tem vindo a aumentar, o que pode estar 

correlacionado com o aumento da esperança média de vida. Em Portugal estima-se um total de 

50 mil doentes, embora alguns deles ainda não diagnosticados e, para os próximos anos um 

aumento até aos 70 mil casos (APFADA). Contudo, o número total de demências no nosso país 

ultrapassa os 92 mil casos (Garcia, Costa & Guerreiro, 1994). A idade representa o maior fator de 

risco da DA. Contudo, a história familiar positiva da doença é também um fator sistémico 

associado (Neto et al., 2005). Após as primeiras manifestações clínicas, os doentes chegam a 

viver em média 5 a 10 anos, no entanto, poderão haver variações na sobrevida da doença, 

podendo esta durar muito menos ou mesmo chegando aos 20 anos (Mendonça, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A etiologia da doença é ainda desconhecida, à exceção de casos raros, encontrados em 

famílias com mutações genéticas específicas, cujo padrão sintomático apresenta início precoce 

(Neto et al., 2005) e em que a patologia é fruto de uma mutação no gene presenilina 1 (PS1, 

cromossoma 14), presenilina 2 (PS2, cromossoma 1) e proteína precursora β-amolóide (APP, 

cromossoma 21) (Mendonça, 2006).  
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O genótipo Apo E funciona também como um fator de risco para a DA. É uma lipoproteína 

envolvida no transporte do colesterol e subdivide-se em três tipos: Apo E2, Apo E3 e Apo E4, 

codificada pelos alelos ε2, ε3 e ε4, respectivamente. Tendo em conta que cada um de nós é 

homozigótico para cada tipo de proteína, indivíduos portadores do alelo Apo ε4 têm um maior 

risco de desenvolver a doença. Contudo, o genótipo Apo E4 não é indicador necessário nem 

suficiente para uma DA (Mendonça, 2006).  

Relativamente à patogenia da DA, macroscopicamente verifica-se uma atrofia cortical e 

subcortical. Ao nível imagiológico, esta atrofia manifesta-se em proeminências dos sulcos 

corticais, aumento do espaço subaracnóideo e dilatação dos ventrículos (Mendonça, 2006). 

Alterações histológicas são também verificadas, nomeadamente perda e atrofia celular, 

placas senis, novelos neurofibrilares e angiopatia amiloide (Mendonça, 2006; Neto et al., 2005). 

Nos últimos tempos tem-se atribuído uma principal importância às placas senis e novelos 

neurofibrilares. As primeiras são estruturas de forma esférica dispersas pelo espaço intercelular, 

compostas por um núcleo de substância amiloide, que, por sua vez, é constituído pelo peptídeo β-

amiloide (Aβ) e revestido por uma camada de terminações nervosas degeneradas. Os segundos 

são como que entrançados de filamentos intraneuronais, sendo a proteína fundamental na 

construção destes novelos a TAU (Mendonça, 2006). Estes novelos impedem o transporte axonal 

e podem mesmo matar a célula (Junqué, 2007). Não se sabe ainda qual é a relação entre os 

diferentes componentes, nem qual deles tem primazia na patogenia da DA.O que se sabe é que 

ambos se agrupam precocemente no córtex entorrinal e posteriormente no hipocampo 

(Mendonça, 2006).     

Há também uma perda significativa de neurónios colinérgicos, sobretudo ao nível dos lobos 

temporais, seguida pelas zonas motora primária e somatossensorial. Há, portanto, uma perda 

excessiva da atividade da acetilcolinotransferase cortical e acetilcolinestrerase nos doentes com 

DA sendo que a primeira se situa predominantemente nos neurónios colinérgicos pré sinápticos, 

enquanto as segundas se situam nas vias colinérgicas pré e pós sinápticas ( López & Becker, 

2002).  

Nas fases iniciais da demência – fase ligeira - verifica-se um comprometimento acentuado 

da memória, mais especificamente da memória episódica, bem como dificuldades na aquisição de 

novos conhecimentos. Este quadro vai agravando progressivamente, comprometendo outras 

funções cognitivas, tais como o julgamento social, o cálculo, o raciocínio abstrato e as 

habilidades viso-espaciais (Neto et al., 2005). Ainda nesta fase o doente diz, repetidamente, as 

mesmas coisas, desorienta-se facilmente (mesmo em locais bem conhecidos) e perde o interesse 

pelas coisas que anteriormente gostava (Sérgio & Valença, 2003).  

Numa fase intermédia – fase moderada - o doente apresenta-se mais confuso, pode 

apresentar dificuldades na nomeação de objetos (afasia fluente) e, ao mesmo tempo, apraxia 
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(Neto et al., 2005). Acredita em coisas que não o são como reais, discute mais frequentemente, 

vagueia, podendo o acompanhamento de terceiros tornar-se uma constante (Sérgio & Valença, 

2003). 

Na fase mais avançada da doença – fase severa – o doente não utiliza nem percebe 

palavras, assim como não se reconhece quando se vê ao espelho (Sérgio & Valença, 2003). 

Relatam-se alterações do ciclo do sono-vigília, alterações comportamentais, nomeadamente 

irritabilidade e agressividade, sintomatologia psicótica, incapacidade total de andar sozinho, falar 

e realizar higiene pessoal bem como as atividades de vida diária (Neto et al., 2005).  

Normalmente estes doentes manifestam um débito do discurso muito pobre, são 

perseverantes, ecolálicos e frequentemente apresentam parafasias. Desde muito cedo os doentes 

negam as alterações sintomatológicas que estão a ocorrer (anosognosia) e, com o passar do 

tempo e evolução da doença, deixam de reconhecer as caras familiares (prosopagnosia) 

(Mendonça, 2006).  

De acordo com a topografia cerebral, as alterações neurológicas que se encontram nestes 

doentes passam por:  
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De referir ainda que, à DA, estão muitas vezes associados sintomas neuropsiquiátricos que 

ocorrem ao nível do sistema funcional cerebral. São eles: (1) processamento da percepção 

sensorial, onde o doente demonstra alucinações e delírio; (2) regulação psicomotora, com 

agitação, caminhadas permanentemente dentro de casa e agitação nervosa; (3) estado anímico e 

regulação emocional, onde se verifica depressão, ansiedade, euforia e irritabilidade; (4) 

personalidade ou compromisso social, em que o doente apresenta apatia e desinibição e, 

finalmente, (5) controlo vegetativo, onde há alterações do ciclo sono-vigília, e alterações do 

apetite (Kaufer, 2002).  

De acordo com a CAD-DTC (California Alzheimer’s Disease Diagnostic and Treatment 

Centers), os critérios de diagnóstico para demência são a existência de deterioração da função 

intelectual suficiente para interferir com a realização das atividades de vida diária (AVD), que 

não se restringe a um único grupo do funcionamento intelectual e independente do nível de 

consciência. Assim, o diagnóstico da DA deve basear-se em primeira instância na história clínica 

do doente, passando por uma avaliação do estado mental, um exame neurológico e laboratorial, 

seguido de exames auxiliares de diagnóstico (EEG, TC, RM e PET) e, finalmente, uma avaliação 

psicológica. Após uma criteriosa avaliação de cada uma destas etapas, o diagnóstico deverá 

conter “possível doença de Alzheimer” na medida em que a comprovação definitiva só poderá 

ser feita mediante análise histopatológica do tecido cerebral post-mortem (Sérgio & Valença, 

2003 & Neto et al., 2005). 

Contudo o National Institute of Neurological and Communicative Disorder and Stroke y 

Alzheimer’s and Related Disorders Association (NINCDS –ADRA) distingue o diagnóstico de 

Alzheimer entre possível, provável e definitivo. Desta forma, os critérios de DA provável são: 

demência estabelecida através de exames clínicos e sustentada pelo Mini Mental State 

Examination (ou teste semelhante) e confirmada por baterias neuropsicológicas; défice em duas 

ou mais áreas cognitivas; evolução progressiva da memória e outras funções cognitivas; ausência 

de alterações da consciência; início entre os 40 e os 90 anos e ausência de outras alterações 

sistémicas ou outras doenças cerebrais que, por si só, poderiam explicar os défices quer de 

memória, quer cognitivos (Junqué, 2007).  

Para um diagnóstico possível de DA, os critérios necessários são: existindo uma síndrome 

demencial, na ausência de outras alterações neuropsicológicas, psiquiátricas ou sistémicas que a 

possam originar e na presença de variações, apresentação e desenvolvimento clínico; em 

presença de outra alteração cerebral ou sistémica suficiente para causar demência mas sem se 

considerar como sendo a sua causadora direta; quando se identifica um défice cognitivo grave, 

gradualmente progressivo na ausência de outra causa identificadora (Junqué, 2007). 
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Finalmente, para um diagnóstico definitivo da DA é necessário atender aos seguintes 

critérios: ter os critérios clínicos para DA provável e evidência histopatológica conseguida post-

mortem (biopsia ou autopsia) (Junqué, 2007). 

Em suma, as alterações de memória nos adultos podem dever-se a lesões que interrompam 

os circuitos que conectam as estruturas envolvidas na codificação e recuperação da informação 

recentemente adquirida, bem como dos circuitos envolvidos na passagem de informação para 

armazenamento de longa duração. Tal como referido anteriormente, a estrutura responsável por 

este sistema, e também a mais afetada, é o córtex entorrinal e o hipocampo. Contudo, há outras 

zonas cerebrais implicadas no processo de memória, como por exemplo a amígdala, o córtex para 

límbico, os núcleos talâmicos, os corpos mamilares, o fórnix, os núcleos hipotalâmicos, o núcleo 

basal de Meynert e o estriado ventral (López & Becker, 2002).   

Uma metodologia usada para o tratamento da doença é a administração periférica de 

anticorpos contra a proteína β-amiloide. No entanto, esta prática tão estudada em animais teve de 

ser interrompida nos seres humanos devido aos seus efeitos secundários. Outros estudos 

comprovam que a ingestão de esteroides e anti-inflamatórios não esteroides reduzem o risco de 

contrair a doença (López & Becker, 2002).  

Uma outra tentativa de retardar o avanço da doença é a administração de inibidores de 

acetilcolinesterases. O que se sabe é que os doentes apresentam algumas melhoras relativamente 

à cognição, função e comportamento, no entanto contínua existir uma progressão da doença. 

Alguns desses inibidores denominam-se por tacrina, rivastigmina, donepezil e galantamina. 

Qualquer um destes mostra melhoria ou mesmo estabilização da doença por um determinado 

período, significativa mas discreta, quando comparado ao placebo. Os doentes frequentemente 

apresentam boa tolerância aos efeitos colaterais. (Engelhardt, Brucki, Cavalcanti, Forlenza, Laks, 

& Vale, 2005). 

Há também muitas vezes a necessidade de o doente ser medicado com neurolépticos, tanto 

típicos como atípicos, para que a agitação e as manifestações psicóticas diminuam. No entanto, 

os atípicos são melhor tolerados pelos doentes (Engelhardt et al, 2005).  

Finalmente, parece que a reabilitação cognitiva estabiliza o quadro de evolução em 

indivíduos com quadros clínicos leve a moderado. Para uma maior eficiência devem-se usar as 

técnicas de aprendizagem sem erro e memória de procedimento, bem como adaptar o treino 

cognitivo a AVD (Engelhardt et al, 2005). 
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DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL (DFT) 

 

A demência frontotemporal (DFT), é bastante menos comum que a DA, no entanto, existe 

uma percentagem significativa de doentes com DFT (aproximadamente 8-17% das demências em 

doentes com menos de 70 anos de vida) (Bird, Knopman & Vanswieten, cit in Guimarães, 

Fonseca & Garrett, 2006), o que significa que a doença apresenta uma prevalência representativa 

no grupo de doentes com menos de 65 anos, ou seja, no grupo de demências pré-senil 

(Guimarães, Fonseca & Garrett, 2006).  

Durante muito tempo a DFT era comummente diagnosticada como DA. Contudo, esta 

patologia apresenta características próprias que permitem fazer um diagnóstico diferencial da DA 

(Guimarães et al, 2006).   

Tal como na DA, independentemente da semiologia poder sugerir qualquer uma das 

síndromes, o diagnóstico definitivo é exclusivamente anatomopatológico (Guimarães et al, 

2006).  

Em termos gerais os aspectos mais marcantes desta patologia são as alterações de 

linguagem e do comportamento. O comportamento revela-se atípico, sendo marcado por 

desinibição, apatia, perda de autocrítica e comportamentos repetitivos. Por sua vez, a linguagem 

apresenta-se com discurso pobre e estereotipado, associado a parafasias (Guimarães et al, 2006).  

Tal como o nome da doença indica, além da afetação do lobo frontal, cuja expressão foi 

anteriormente referida, há também uma afetação do lobo temporal. Assim sendo, as alterações 

mnésicas são uma constante mas o seu aparecimento é mais tardio e, ao mesmo tempo, vem 

dificultar ainda mais o diagnóstico sobre o tipo de demência (Guimarães et al, 2006). 

Em suma, estes doentes apresentam sobretudo comprometimento do funcionamento 

executivo, nomeadamente o planeamento e sistematização, assim como dificuldades de atenção 

(Guimarães et al, 2006).   

De forma mais detalhada, sabe-se que as alterações da personalidade ocorrem de forma 

lenta, o que dificulta predizer o início da doença. O doente torna-se cada vez mais 

despreocupado, apresenta falta de iniciativa e alterações ao nível da consciência pessoal e social. 

Muitas vezes deixam de ter os cuidados básicos de higiene. Outros sintomas muito frequentes são 

a inquietude, a distractibilidade, a rigidez, bem como a inflexibilidade. Nestes doentes, a 

desinibição, a falta de juízo social e a perda de insight associadas a alterações do controlo dos 

impulsos podem implicar uma deterioração do rendimento laboral, comportamentos antissociais 

e sociais despropositados e até mesmo pequenos roubos (Gustafson & Passant, 2002).  
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Habitualmente, estes doentes começam a ingerir muito mais comida e a explorar oralmente 

objetos não comestíveis, ao mesmo tempo que aumenta o consumo de tabaco e álcool. Outra 

característica importante é o aumento, em número, dos rituais de comportamento, como o cantar, 

dançar, aplaudir, lavar-se e mesmo vestir-se de forma repetitiva (Gustafson & Passant, 2002).  

Como consequência de lesão frontal, estes doentes apresentam-se muito impulsivos pelo 

que têm necessidade de usar qualquer objeto que avistem e que seja passível de ser pegado por 

eles (Gustafson & Passant, 2002).     

Desde cedo a DFT acarreta também alterações afetivas, que pode muitas vezes ser 

confundidas com estado depressivo. Estes doentes deixam de se preocupar com os familiares e 

amigos e são acusados de falta de empatia. Aparecem, por vezes, com um comportamento 

hiperativo e inquieto, com risos despropositados, e logo de seguida mostram-se apáticos e inertes, 

com falta de emoção e iniciativa (Gustafson & Passant, 2002).     

Estes doentes apresentam alterações ao nível da linguagem. A fala deixa de ser espontânea 

e limitam-se a responder ao que lhes é perguntado de forma breve e com mínimo esforço mental. 

Frequentemente, utilizam ecolalia e perseverança verbal sendo que no final da doença prevalece 

o mutismo (Gustafson & Passant, 2002).       

Outras características desta patologia são os transtornos cognitivos que não aparecem nas 

fases iniciais da doença. Postula-se que a deterioração da memória possa realmente ser 

secundária à degeneração da função do lobo frontal que produz inércia, distractibilidade e falta de 

planificação. No entanto, com o passar do tempo, a doença vai progredindo havendo uma 

deterioração mais acentuada da memória, orientação e capacidades intelectuais (Gustafson & 

Passant, 2002).       

Os sintomas psiquiátricos, nomeadamente as psicoses, estão também patentes nesta 

patologia, pois é comum estes doentes apresentarem alucinações e episódios delirantes (20% dos 

casos). Na maioria dos casos, esta sintomatologia psicótica associada à desinibição 

comportamental, à perda de introspecção, às alterações da linguagem e aos comportamentos 

estereotipados, induzem um diagnóstico de psicose funcional, mais precisamente esquizofrenia 

(Gustafson & Passant, 2002).        

Relativamente ao diagnóstico da doença, é de notar que, sobretudo nas primeiras fases onde 

há uma prevalência de sintomas cognitivos, ele é confundido com uma doença psiquiátrica não 

orgânica. Desta forma, e para um correto diagnóstico é necessário ter em conta os seguintes 

elementos: (1) alterações do comportamento – inicio insidioso e evolução lenta; perda precoce da 

consciência pessoal e social; perda precoce de introspecção; sinais precoces de desinibição 

(sexualidade descontrolada, comportamento violento, sentido de humor despropositado); rigidez 

mental e inflexibilidade; comportamentos estereotipados e perseverantes (vagueio, canto, 

aplausos, rituais com a higiene e o vestir); hiper oralidade (excesso de consumo de tabaco e 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.05.2016 

 

Iolanda Loreiro 14 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

álcool, aumento do consumo de comida); distractibilidade, impulsividade e falta de persistência 

e, finalmente, comportamentos de utilização (uso e exploração descontrolada de objetos). (2) 

sintomas afetivos – excessivo sentimentalismo, depressão, ansiedade, ideação suicida e delírio; 

hipocondria; despreocupação e flutuações emocionais, falta de empatia, amímia; por último, (3) 

perturbações da fala – redução progressiva e estereotipada da fala, ecolália, perseverança e 

mutismo tardio (Gustafson & Passant, 2002). 

De acordo com os exames complementares de diagnóstico, o EEG apresenta-se normal, 

apesar de evidente demência clínica; RM ou TC com alterações cerebrais, predomínio de atrofia 

frontal e temporal anterior e, finalmente, provas neuropsicológicas com profundo insucesso em 

provas do lobo frontal, na ausência de amnésia intensa ou perturbação da percepção espacial 

(Gustafson & Passant, 2002). 

Para o tratamento desta patologia acreditasse que nenhuma medicação possa prevenir, 

revestir, e muito menos retardar e evolução da doença. O que sabe é que alguns antidepressivos 

potenciadores da serotonina podem servir para tratar alguns dos problemas comportamentais e os 

antipsicóticos podem aliviar os sintomas de delírio e alucinações. No entanto parecem exacerbar 

a sintomatologia da DFT.  

Contudo, um bom diagnóstico é importante para precocemente se proceder ao tratamento 

dos sintomas quer cognitivos quer comportamentais desta demência (Gustafson & Passant, 

2002). 

 

DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

 

A doença de Parkinson (DP) e a sua manifestação têm prevalecido ao longo do tempo, 

sendo os seus sintomas já descritos por Galeno na Grécia Antiga. No entanto, só em 1817 é que a 

doença foi formalmente descrita pelo médico inglês James Parkinson a partir da observação de 

doentes na rua e no seu consultório. No entanto, J. Parkinson foi sempre subestimado pelos seus 

colegas sobre a sua descoberta (Leite Carneiro, 2009). 

Charcot, desde 1861 até 1868, crendo no trabalho apresentado por J. Parkinson, expandiu 

os conhecimentos sobre os sintomas e avançou para a designação da síndrome, homenageando o 

seu descobridor, dando-lhe o nome de síndrome de Parkinson (Leite Carneiro, 2009). 

As alterações bioquímicas a nível cerebral apenas foram identificadas nos anos 50, devido 

ao trabalho do cientista Arvid Carlsson, que começou a introduzir levodopa (L-dopa) em 

modelos animais. Após este estudo, a L-dopa só começou a ser associada como tratamento da DP 

em 1967 (Leite Carneiro, 2009). 
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A DP é uma doença degenerativa do sistema nervoso central com transtorno extrapiramidal 

sendo ainda a sua causa idiopática. Predomina na raça caucasiana, tendo uma prevalência em 

Portugal de 1,5 por cada 1000 habitantes. É ligeiramente mais prevalente nos homens, 

compreendida habitualmente entre os 60 e 70 anos, sendo incomum abaixo dos 50 anos (cerca de 

5%) e muito rara abaixo dos 20 (Nakabayashi et al., 2008; Leite Carneiro, 2009). 

Esta doença é uma condição primária de uma disfunção progressiva dos gânglios da base, 

usualmente resultante da degeneração da substância negra do tronco cerebral, que é responsável 

pela síntese do neurotransmissor dopamina. Os gânglios basais apresentam projeções para o 

tálamo e deste para o neocórtex, particularmente para áreas pré-frontais. Assim, a privação de 

dopamina resulta em desconexões frontais e está diretamente relacionada com a presença e 

severidade dos sintomas motores. Quando a dopamina está reduzida a aproximadamente 30% do 

seu normal, os sintomas motores relacionados com a DP têm a sua primeira manifestação. A 

perda de células ocorre nos núcleos do tronco cerebral como o locus coeruleus e núcleos basais 

de Meynert, com concomitante redução nos neurotransmissores não-dopaminérgicos. Com a 

perda das células pigmentadas (corpos de Lewy), a característica intracelular marcada desta 

doença, pode ser encontrada em neurónios permanentes das células afectadas (Lezack, 1995).  

O envolvimento cortical é sugerido pela diminuição da barreira hematoencefálica e 50% da 

redução das concentrações neurotransmissoras no córtex. É verificada uma anormalidade nas 

latências dos potenciais evocados que está associada à deterioração da recordação verbal e 

discriminação viso-espacial. Estas anormalidades estão menos presentes nos estádios médios do 

que nos severos (Lezack, 1995). 

Os sintomas iniciais característicos desta doença são a fraqueza e cansaço fácil, perda de 

velocidade e destreza, geralmente de início unilateral com tremor de repouso, micrografia, 

hipofonia, hipomimia, dificuldades não cognitivas nas AVD, sialorreia noturna e também 

depressão e ansiedade. A maioria dos doentes tem ainda um défice olfactivo, não apresentado 

com outros indicadores da severidade da doença. Com o decurso da doença os sintomas 

agravam-se, passando a ter alterações da postura e equilíbrio e perturbações da marcha (Lezack, 

1995). 

No exame físico pode-se verificar com bastante exatidão o comprometimento dos 

movimentos finos, rigidez em roda dentada (mais incidente no pescoço e braços), reflexos de 

sucção e sinal de Babinski (Kaplan, Sadock, & Grebb, 1997).  

Os sintomas referidos até então, podem ser classificados de primários e secundários. Nos 

primários podemos associar o tremor de repouso com início unilateral e nas mãos, rigidez 

plástica, bradicinesia, marcha alterada (festinação, propulsão, freezing e diminuição do balanceio 

dos braços), perturbações do equilíbrio e alterações da postura (atitude simiesca). Os sintomas 

secundários são descritos pela hipofonia, palilália, disfagia, sialorreia, dermatite seborreica, 
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obstipação, perda de peso, perturbações urinárias, disfunção sexual, dores difusas ou localizadas, 

distonia e sudorese abundante (Leite-Carneiro, 2009). 

O predomínio dos sintomas motores característicos da DP, acaba por dar menor 

importância a outras alterações que se podem tornar mais incapacitantes, como é o caso dos 

sintomas psiquiátricos (Castro-García et al., 2004). Entre os transtornos não motores que 

acompanham a DP, encontram-se as alterações de conduta e do comportamento, os sintomas 

psicóticos e outras alterações neuropsiquiátricas, cuja contribuição à perda de qualidade de vida 

nesta doença é cada vez mais reconhecida (Cheon et al., 2009; Sobrido et al., 2009). 

Assim sendo, as manifestações psiquiátricas mais comuns são a ansiedade, agitação, 

depressão, delírio, confusão, pesadelos, terrores noturnos, ideias delirantes, alucinações e 

psicoses. A confusão, agitação, ideias delirantes e alucinações são mais frequentes em doentes 

com mais de 60 anos e, normalmente, estão relacionadas com o tratamento. A idade, deterioração 

cognitiva prévia, tratamento com muitos fármacos e outras doenças associadas vão aumentar a 

incidência destes problemas (Castro-García et al., 2004). 

Apesar de a DP, tal como referido anteriormente, ter uma causa idiopática, a sua patogenia 

apresenta alguma diversidade. Assim sendo, as descobertas patogénicas referem que existe uma 

perda de células produtoras de dopamina na substância negra do mesencéfalo, um défice de 

quantidade de dopamina no estriado, perda de células produtoras de dopamina na pele 

(seborreia), no intestino (obstipação) e na bexiga (perturbações urinárias), formação de corpos de 

Lewy, falência no circuito nigro-estriado, hiperatividade do globo pálido interno e 

hiperestimulação do tálamo. Os primeiros sintomas surgem só a partir da perda de 70%-80% da 

dopamina, parece existir um défice no funcionamento do citocromo I mitocondrial mas também 

um aumento dos radicais livres de oxigénio e da oxidação. Assim sendo, a patogenia apresenta 

hipóteses derivadas de factores genéticos, tóxicos, falha enzimática respiratória mitocondrial e 

excesso de radicais livres (Kaplan et al., 1997; Nakabayashi et al., 2008).  

Os défices cognitivos associados à DP são idênticos aos défices cognitivos que ocorrem nas 

lesões do lobo frontal, particularmente com o envolvimento do córtex pré-frontal. Os défices 

atencionais também são comuns, aparecendo usualmente em tarefas complexas que requerem 

mudança ou conservação da atenção. A orientação está tipicamente intacta, mas quando a 

memória visual requer uma resposta motora, os doentes parkinsónicos tendem a ter uma baixa 

performance. A intacta aprendizagem visual é sugerida quando é examinada pelo formato 

cognitivo (Lezack, 1995). 

O vocabulário, a gramática e a sintaxe estão essencialmente intactas nesta doença, mas a 

extensão e o rendimento global poderão estar reduzidos. No entanto, distúrbios verbais, 

associados a tarefas de achar palavras e recuperação das mesmas, são comuns. Assim sendo, 

estes doentes tendem a uma pobre performance em tarefas de fluência (Lezack, 1995). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.05.2016 

 

Iolanda Loreiro 17 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Os doentes parkinsónicos são particularmente distintos para disartria hipocinética que é 

uma deterioração dos aspectos mecânicos da fala, atribuídos à falta de integração para a 

“fonação, articulação e linguagem”, ou seja, aspectos da produção da fala. Os problemas da 

escrita tendem a ser uma alteração paralela à produção da fala (Lezack, 1995). 

A deterioração viso-espacial é também frequentemente descrita sendo os défices reportados 

para o julgamento perceptual, integração e orientação angular, quer na cópia de desenhos, quer 

no desenho livre, com uma redução do tamanho em figuras humanas. Existem também défices 

para a orientação pessoal e extrapessoal com equívocos na orientação esquerda-direita (Lezack, 

1995). 

Nos doentes parkinsónicos, nos quais a bradicinesia e rigidez são os sintomas motores 

macroscópicos, a deterioração cognitiva está mais pronunciada, havendo uma correlação entre 

ambas. Quanto aos atributos de pensamento (razão, resolução de problemas, julgamento e 

formação de conceitos) podem ser distintos uns dos outros e são claramente dissociados das 

funções executivas (Lezack, 1995). 

A depressão é um dos mais consistentes traços do parkinsonismo, tendo uma prevalência 

que varia de 20% a 90%, mas usualmente uma média que varia de 50% a 70% dos doentes. Esta 

torna-se mais provável quando a deterioração cognitiva é mais severa, no entanto, apenas 5% dos 

doentes parkinsónicos apresentam depressão e demência. Clinicamente, cerca de 51% dos casos 

são depressivos sem demência e 11% são demenciados mas não depressivos. É também sugerida 

uma relação entre depressão e a diminuição do neurotransmissor serotonina, mas ainda não 

existem resultados conclusivos sobre esta relação (Lezack, 1995). 

Os efeitos da depressão nos aspectos do funcionamento cognitivo como a atenção, memória 

e cálculo, podem estar em consideração na evolução da performance nos doentes parkinsónicos 

nos testes neuropsicológicos (Lezack, 1995).  

O diagnóstico pode ser complicado, já que manifestações como a hipomimia, falta de 

concentração, lentificação, cansaço e transtornos do sono podem ser comuns à depressão como 

patologia e à DP. A presença de anedonia, desmotivação, falta de apetite ou diminuição da libido 

num doente parkinsónico pode levar a pensar numa depressão como causa e não como 

consequência (Castro-García et al., 2004). 

O parkinsonismo pode ser interpretado como uma síndrome manifestada em consequência 

de encefalite viral, toxinas e, mais raramente, doença vascular (Lezack, 1995). No entanto, é 

sempre necessário fazer um diagnóstico diferencial da DP (Tabela 1) (Arias-Rodríguez & Morís-

De-la-Tassa, 2009). 
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Relativamente ao tratamento, este pode ser farmacológico e/ou cirúrgico. No tratamento 

farmacológico, atualmente, existem quatro estratégias para a DP. A primeira consiste no aumento 

da libertação de neurotransmissores, neste caso da levodopa (L-dopa). A levodopa é um pro-

fármaco que vai ser transformado dentro do organismo na substância ativa. A levodopa é 

sintetizada pela dopamina descarboxilase, que, por sua vez, vai originar dopamina. Como a 

dopamina tem um efeito excitatório (por exemplo, aumento ao nível cardiovascular) e como a 

dopamina descarboxilase existe no SNC, mas também no resto do corpo, vai haver um excesso 

de dopamina corporal. Portanto, surge a segunda estratégia que consiste na utilização de 

inibidores da descarboxilase pela produção de dopamina fora do SNC, usando-se levodopa 

associada a benserazida, ou então, levodopa associada a carbidopa. Assim, o aumento de 

dopamina é apenas onde existe défice, ou seja, no SNC. Por outro lado, a levodopa vai ter efeitos 

secundários. No SNC, vai provocar perturbações comportamentais e alterações da secreção 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 22.05.2016 

 

Iolanda Loreiro 19 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

hormonal endócrina. No centro emético bulbar, vai provocar emese, náuseas e epigrastralgias, 

mas pode também provocar hipertensão. A terceira estratégia de tratamento será o uso de 

inibidores da destruição enzimática. Pode ser usado um inibidor da COMT (catecol-O-metil-

transferase) localizada no SNC, através do entacapone, ou inibidores da MAO-B 

(monoaminooxidase) também localizada no SNC, através da selegilina. A quarta e última 

estratégia, consiste na utilização de agonistas que ativarão diretamente os receptores de 

dopamina. Estes agonistas podem ser a bromocriptina, pergolide e ropirinol. No entanto, também 

podem ser usados antagonistas da acetilcolina, sendo estes o biperideno e o tri-hexifenidilo, que 

têm bastante interesse no tratamento dos tremores (Portela, 2009). 

Relativamente ao tratamento cirúrgico, este é de certo modo exclusivo de dois tipos de 

casos: quando não se consegue um bom controlo clínico com o tratamento farmacológico, ou 

quando os doentes necessitam de doses terapêuticas muito elevadas que posteriormente 

manifestam demasiados efeitos secundários. Os tipos de intervenção cirúrgica utilizados são a 

palidotomia, a subtalamotomia e a estimulação profunda do subtálamo e globo pálido interno 

(Miranda-Lloret et al., 2004). 

 

DOENÇA DE HUNTINGTON (DH) 

 

A doença de Huntington (DH) foi descrita por George Huntington em 1872, após a 

publicação do artigo intitulado “Sobre a coreia”. Nesse trabalho, a doença foi descrita como uma 

coreia (palavra que provém do grego e significa “dança”) hereditária grave, com tendência para a 

insanidade e suicídio, manifestando-se na idade adulta. Desde então, esta patologia passou a ser 

conhecida como coreia de Huntington. No entanto, o termo foi substituído por doença de 

Huntington, visto tratar-se de uma patologia progressiva, onde a coreia é apenas uma das 

manifestações (Barros, 2000). 

A prevalência da DH considera-se entre 5 a 10 casos por 100.000 habitantes, sendo ainda 

menor em países como o Japão, Finlândia, China e África. Estudos genealógicos permitem com 

alguma certeza situar a origem desta doença no oeste da Europa, nomeadamente, França, 

Alemanha e Holanda. A emigração de famílias provenientes destes países poderá ser a causa da 

extensão da doença (Barquero-Jiménez & Gómez-Tortosa, 2001; Leite Carneiro, 2009). 

A DH é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela presença de transtornos do 

movimento, distúrbios psiquiátricos e demência. Apesar de rara, trata-se também de uma doença 

hereditária autossómica dominante, de penetrância completa, isto é, todos os indivíduos que 

possuírem o genótipo para DH, irão apresentar sinais e sintomas da mesma (Lezack, 1995; 

Barquero-Jiménez & Gómez-Tortosa, 2001; Arango-Lasprilla et al., 2003; Davis et al, 2005; 

Tarazi & Schetz, 2005). 
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O gene responsável pela doença foi descoberto em 1993 e é denominado por gene mutante, 

localizando-se no braço curto do cromossoma 4, na região 4p16.3. Este gene foi designado por 

interesting transcript 15 (IT15) e vai codificar a síntese de uma proteína denominada huntingtina. 

Ainda se sabe pouco sobre esta proteína, mas sabe-se que está presente não só no cérebro mas 

também em vários tecidos do organismo. Na DH, a huntingtina possui uma cadeia anormal de 

poliglutaminas que vai conferir à sua estrutura novas propriedades que vão, por sua vez, 

desencadear interações anómalas com outras proteínas. A mutação consiste, assim, numa 

expansão do tripleto (trinucleótido) CAG (c = citosina; A = adenina; G = guanina), que vem na 

sequência do IT15 e é responsável pela transcrição do aminoácido glutamina. Nos cromossomas 

normais existem entre 5 a 35 repetições. No entanto, os doentes com DH apresentam um número 

de repetições que varia de 40 a 100 (Davis et al, 2005; Purves et al., 2004; Tarazi & Schetz, 

2005). 

O número de repetições trinucleótidicas na doença é instável de uma geração para outra, 

devido a falhas que surgem nos processos de mitose e meiose da gametogénese. Portanto, quando 

a hereditariedade da doença tem origem materna, pode haver aumento mas também diminuição 

(sem normalidade) das repetições. Por outro lado, quando a hereditariedade é paterna, há sempre 

um aumento das repetições, devido à instabilidade destas durante a espermatogénese. Alguns 

estudos também apontam para o facto de que o gene paterno herdado antecipa os sinais e 

sintomas, enquanto o gene materno propicia um aparecimento tardio dos mesmos, por volta da 4ª 

a 5ª década de vida (Lezack, 1995; Barros, 2000; Tarazi & Schetz, 2005). 

A primeira alteração neuropsicológica da DH é a perda de neurónios na parte 

paraventricular medial do núcleo caudado e no putamen dorsal. Esses neurónios compreendem 

80% das células do corpo estriado e são GABAérgicos, projetando-se do estriado para o globo 

pálido e para a porção reticular da substância negra (Copeland et al., 2002; Davis et al, 2005; 

Tarazi & Schetz, 2005). 

Os movimentos anormais da DH são causados pela perda da maioria dos corpos celulares 

dos neurónios secretores de GABA no núcleo caudado e putamen e dos neurónios secretores de 

acetilcolina. As terminações axonais dos neurónios GABAérgicos causam, normalmente, 

inibição do globo pálido e substância negra ocorrendo nestes descargas espontâneas de atividade 

que causam movimentos de distorção. A demência na DH possivelmente não resulta dos 

neurónios GABA mas sim dos secretores de acetilcolina, que estão localizados no lobo frontal 

(Tarazi & Schetz, 2005). 

Relativamente às manifestações clínicas da DH, podemos dizer que é um distúrbio 

degenerativo progressivo que causa alterações no controlo motor e emocional, com défices 

cognitivos e aparecimento de movimentos involuntários designados por coreia. A idade média de 

inicio é por volta da 4ª, 5ª década de vida existindo uma pequena percentagem de doentes antes 

dos 20 anos (forma juvenil) (Tabela 2). É também uma doença que atinge ambos os sexos, mas 
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parece haver uma predominância masculina (Lezack, 1995; Barquero-Jiménez & Gómez-

Tortosa, 2001; Davis et al., 2005). 

 

 

Na forma juvenil, os sintomas iniciam-se depois dos 15 anos e antes dos 45 anos e 

apresentam uma forma de doença mais grave. Tal como dito anteriormente, os casos de inicio na 

infância consideram-se de transmissão paterna. Estes casos são raros e caracterizam-se sobretudo 

por uma síndrome parkinsónica bradicinético-rígida e outros sinais atípicos como as crises 

epilépticas e ataxia cerebelosa, havendo normalmente ausência de coreia (Lezack, 1995; Kaplan 

et al., 1997).  

Os sintomas da doença no adulto apresentam-se subtis com alteração da personalidade, 

defeito mnésico e de atenção e também movimentos involuntários. Este tipo de movimentos está 

presente em mais de 90% dos doentes e são caracterizados por caretas bizarras, irregularidade 

respiratória, défice na articulação das palavras, movimentos desordenados irregulares e 

arrítmicos dos membros, conferindo ao andar o aspecto de dança (coreia). Os movimentos 

sacádicos dos olhos tornam-se mais lentos e surge incapacidade de efetuar movimentos rápidos e 

repetitivos com os dedos e língua. Começa a surgir aumento dos movimentos de piscar e fechar 

os olhos e incapacidade de fazer protusão da língua. Com o desenvolvimento da doença vão 

surgindo cada vez mais movimentos estereotipados, coreicos que com o tempo se podem tornar 

corestetosicos ou distónicos. O tónus muscular está diminuído até estádios tardios da doença, 
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altura em que pode aparecer alguma rigidez, tremor ou bradicinesia, podendo sugerir doença de 

Parkinson. Os reflexos estão aumentados em 
1
/3 dos doentes, mas muito poucos têm sinal de 

Babinski. A distonia torna-se proeminente nos estádios mais tardios da doença, levando a 

posturas fixas e concentrações distónicas dos membros ou dos músculos axiais com consequente 

contractura e imobilidade. A demência ocorre paralela às alterações motoras. Ocasionalmente 

pode aparecer antes ou depois da coreia e raramente pode ser leve ou estar ausente. A coreia pode 

diminuir e dar lugar a uma distonia severa nos estádios mais avançados (Lezack, 1995; Kaplan et 

al., 1997). 

É importante salientar que quando observadas pela primeira vez, estas alterações motoras 

são frequentemente (mal) interpretadas como espasmos ou tiques sem consequências, adiando 

assim o reconhecimento da doença, principalmente se nada se sabe sobre a história familiar 

(Kaplan et al., 1997). 

Muitos doentes começam primariamente com alterações do humor, pensamento e 

personalidade, muito antes de qualquer característica motora (Kaplan et al., 1997). 

As perturbações psiquiátricas destes doentes passam por psicoses com alucinações visuais 

(raramente com ilusões), mania, comportamento obsessivo-compulsivo, irritabilidade, ansiedade, 

depressão, agitação, delírio persecutório e pensamento rígido. O doente torna-se menos 

comunicativo, a capacidade no trabalho começa a diminuir, torna-se incapaz de resolver os 

problemas familiares e começam a surgir perturbações do sono (Lezack, 1995; Barros, 2000; 

Davis et al., 2005). 

O aparecimento de afasia, apraxia, ou agnosia só ocorre raramente. A demência é mais 

severa nos casos de início precoce (15 aos 20 anos) do que nos de início tardio (55 aos 60 anos). 

A disfagia é um sintoma que ocorre tardiamente na DH que pode provocar asfixia ou aspiração, 

tornando-se numa causa comum de morbilidade (Lezack, 1995; Barros, 2000; Davis et al., 2005). 

As principais alterações neuropsicológicas que podem aparecer na DH enquadram-se 

dentro das demências subcorticais. Dentro dos principais transtornos que se observaram, 

encontram-se: alterações viso-espaciais; défice de memória e fluidez verbal; lentificação dos 

processos cognitivos e problemas de organização, planificação, sequenciação e flexibilidade 

cognitiva. No entanto, diferentes investigadores referem que o perfil de alteração cognitiva nestes 

doentes não parece ser específico e homogéneo. Assim, devem-se estabelecer quais são as 

alterações neuropsicológicas que se produzem na DH, tendo em conta os transtornos que 

abrangem as diferentes áreas de funcionamento cognitivo (Arango-Lasprilla et al., 2003). 

Uma forma de determinar o comprometimento da atenção e concentração em doentes com 

DH é a execução de provas como o Trail Making Test (parte A e B), Teste de Stroop e Span de 

dígitos. São notórios os problemas que estes doentes apresentam em manter a atenção numa 

característica de um determinado estímulo, transtornos de atenção selectiva assim como de 
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atenção dividida, flexibilidade cognitiva e inibição de resposta (Lezack, 1995; Arango-Lasprilla 

et al., 2003). 

Existem também estudos que comprovam a presença de transtornos nos processos de 

aprendizagem e memória nestes doentes. À medida que a doença evolui, torna-se mais frequente 

encontrar alterações da memória explícita, principalmente quando se refere à aprendizagem e 

retenção de informação, assim como na aprendizagem de habilidades e procedimentos. Uma 

forma de avaliar este tipo de transtornos é através, por exemplo, da escala de memória Weschsler 

(Lezack, 1995; Arango-Lasprilla et al., 2003; Nunes, 2008). 

A orientação espacial e temporal, assim como a estrutura semântica, vocabulário e 

compreensão do discurso permanecem intactas até aos estádios avançados da doença (Lezack, 

1995). 

Tal como referido anteriormente, estes doentes apresentam défices oculares que poderão 

ser testados com, por exemplo, o teste do relógio. Os doentes irão apresentar grandes 

dificuldades gráficas, cometendo erros viso-espaciais, mas também estarão presentes défices de 

percepção afectiva e de identificação de caras de pessoas desconhecidas. Em provas de 

emparelhamento de caras desconhecidas apresentam grande deterioração, assim como em tarefas 

de discriminação das emoções, apresentando incapacidade para as reconhecer (Lezack, 1995; 

Arango-Lasprilla et al., 2003). 

Estudos efectuados demonstraram que as alterações cognitivas precedem o início clínico da 

doença, havendo evidências de que o número de repetições CAG está diretamente relacionado à 

rapidez de deterioração do doente e inversamente associado à idade de aparecimento da doença. 

Logo, o grau de disfunção dos doentes parece estar relacionado com o tempo de evolução da 

doença, não havendo nenhuma relação entre o número de repetições e o tipo de sintomas de 

início, sejam estes motores ou comportamentais (Lezack, 1995; Arango-Lasprilla et al., 2003). 

No estádio inicial da doença estão presentes défices de atenção e concentração que parecem 

estar diretamente relacionados com a alteração da percepção visual existente nos doentes. Por 

outro lado, a função de alerta encontra-se preservada (Lezack, 1995). 

A demência é o sintoma inicial em cerca de 10% dos casos e pelo menos 90% dos doentes 

desenvolvem-na durante a doença. Dificuldades na execução de tarefas simples como, por 

exemplo, permanecer com o olhar fixo lateralmente ou fechar os olhos, são manifestações 

relacionadas tanto à distração como aos distúrbios motores presentes. A incapacidade de 

organizar, sequenciar, planear, coordenar e iniciar movimentos complexos ou manter 

mentalmente a estratégia motora, são manifestações precoces da doença (Lezack, 1995; Kaplan 

et al., 1997). 
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Distúrbios da conduta como a apatia, comportamento agressivo, desinibição sexual e 

alcoolismo podem ser considerados tanto manifestações do declínio cognitivo progressivo como 

anormalidades relacionadas com a alteração do humor (Lezack, 1995). 

Num estádio avançado da doença podem-se observar distúrbios do sono como as insónias e 

inversão do ritmo circadiano. Mesmo assim, os movimentos involuntários tendem a desaparecer 

durante o sono (Lezack, 1995). 

A DH apresenta uma sobrevida de 8 a 10 anos nas formas juvenis, onde predominam os 

sintomas mais graves e existe uma progressão mais rápida da doença. Nas formas adultas, a 

doença apresenta uma sobrevida de 15 a 20 anos (Lezack, 1995). 

Em termos anatomopatológicos, esta doença apresenta uma grande atrofia da cabeça do 

núcleo caudado e do putamen bilateralmente, e em fases avançadas, apresenta-se também uma 

pronunciada atrofia cortical, principalmente dos lobos frontal e temporal (Fig. 1) (Lezack, 1995; 

Barquero-Jiménez & Gómez-Tortosa, 2001). 

 

 

Os defeitos bioquímicos presentes na DH ainda não são bem conhecidos, mas através de 

estudos de PET foram encontradas alterações no metabolismo da glicose a nível do estriado antes 

do aparecimento da atrofia (Barros, 2000). 

O diagnóstico da DH é realizado através da presença de manifestações clínicas de 

disfunção motora progressiva. Se estiverem envolvidos os movimentos voluntários e 

involuntários, acompanhados por distúrbios mentais como défice cognitivo, distúrbios afectivos e 

alterações de personalidade associados à presença de história familiar positiva à doença, o 

diagnóstico é mais fácil. No entanto, se não houver acesso à história familiar ou se esta for 
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falseada, é mais difícil ou mesmo improvável fazê-lo (Barros, 2000). No processo de diagnóstico 

é também necessário investigar o historial de suicídios (a taxa de suicídio é cerca de 12% nos 

doentes), morte prematura ou demência na família (Leite Carneiro, 2009). 

Para além do diagnóstico normal, é possível também fazer um diagnóstico molecular. Este 

tipo de diagnóstico serve para confirmar geneticamente a presença da DH em casos 

aparentemente esporádicos, em famílias portadoras do gene mutante e período pré-natal. No 

entanto, este teste de ADN é um procedimento que envolve várias implicações médicas, 

psicológicas, éticas e financeiras, e deve ser integrado no contexto de uma consulta de 

aconselhamento genético (Leite Carneiro, 2009). 

Devido à variedade de doenças que podem cursar com coreia e distonia, sendo possível 

também o aparecimento de demência, é necessário fazer um diagnóstico diferencial. Por 

exemplo, a neuroacantocitose é a doença que mais se pode confundir com DH, pois caracteriza-

se por movimentos involuntários, demência e atrofia dos núcleos caudados. A neuroacantocitose 

pode ser diferenciada da DH devido à presença de alterações morfológicas dos eritrócitos que 

formam acantócitos. Estes, por sua vez, associam-se a outras manifestações como a neuropatia, 

miopatia e epilepsia. Outra patologia semelhante à DH é a coreia de Sydenham, que pode ser 

confundida com as formas infantis/juvenis, pois ambas surgem por volta dos 5 a 15 anos (Barros, 

2000). 

Outras patologias que apresentam coreia como sintoma em adultos são o lúpus eritematoso 

disseminado, neurossífilis, esclerose múltipla, doença de Wilson, encefalite, doença de 

Creutzfeldt-Jacob, entre outras (Barros, 2000). 

Relativamente ao tratamento, a DH é uma doença incurável cuja progressão não pode ser 

interrompida, sendo o seu tratamento sintomático. Este tratamento utiliza antidepressivos e 

neurolépticos, e nas fases mais avançadas da doença, poderá ser necessária a colocação de uma 

sonda nasogástrica para alimentação e proteção (problemas de disfagia e aspiração). É necessário 

e muito importante o apoio psicológico aos doentes e familiares/cuidadores. Como outra forma 

de “tratamento”, tal como referido anteriormente, deverá ser inserido o aconselhamento genético 

(Barros, 2000; Leite Carneiro, 2009). 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho permitiu-nos um conhecimento mais específico sobre algumas doenças 

neurodegenerativas, nomeadamente Esclerose Múltipla, demência de Alzheimer, demência 

frontotemporal, doença de Parkinson e doença de Huntington. 

 Dos achados presentes ao longo do trabalho, encontramos algumas características comuns 

entres as diferentes doenças. Podemos concluir que, quanto à etiologia, e apesar dos avanços 

desenvolvidos, esta continua desconhecida, embora sejam colocadas algumas hipóteses sobre a 

mesma. É também notória a existência de perda neuronal e dos neurotransmissores associados a 

esta, sendo estas doenças irreversíveis. 

 Relativamente aos sintomas psiquiátricos, estes apresentam-se também como 

característica comum nestas doenças e o seu tratamento farmacológico melhora a autonomia nas 

tarefas diárias e previne algumas co-morbilidades. No entanto, manifesta alguns efeitos 

sintomáticos, variáveis e não evita o decurso destas doenças. 

 Visto que existe deterioração cognitiva, relacionada em grande parte à demência, é 

necessário um acompanhamento neuropsicológico e reabilitação para estimular os processos 

cognitivos ainda preservados adiando o seu declínio progressivo. 
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