
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 26.06.2016 

 

Alan Ferreira dos Santos 1 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

OS ASPECTOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS  

E NEUROPSICOLÓGICOS DA DEMÊNCIA  

E ALZHEIMER 

 

2015 

 

    Alan Ferreira dos Santos 

Graduando do Curso de Psicologia da Universidade Paulista 

 

E-mail de contato: 

alanfs1995@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é compreender a correlação entre o aspecto médico, 

psicológico e neuropsicológico da neuropatologia de Alzheimer. Teve-se o intuito de explorar a 

interface com o sintoma de demência, suas correspondentes relações e consequências a nível, 

fisiológico e social do sujeito portador, como também sua etiologia e etiopatogênese. 
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1. INTRODUÇÃO À DEMÊNCIA 

 

Com os avanços tecnológicos, a expansão dos serviços de saneamento básico, aliados a 

iniciativas de âmbito nacional de ampliação de direitos e políticas direcionadas para o bem-estar 

social tem feito com que a expectativa de vida da população do Brasil aumentasse 

consideravelmente nas últimas décadas, com a longevidade aumentada, hoje chegamos aos 70 anos 
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de idade sem grandes problemas, exceto é claro, aqueles que são esperados por conta da idade, são 

patologias bem específicas que atingem sobretudo a população idosa em crescente ascensão 

(estima-se que em 2050 para cada 4 pessoas no Brasil, uma será idosa), com essa especificidade é 

natural que os campos de conhecimento se mobilizem para estudar mais a fundo a etiologia de 

doenças que apesar de serem velhas conhecidas, hoje, possuem imensamente  mais visibilidade: a 

Demência , que apesar de ter casos manifestos em pacientes considerados de baixa idade, ataca em 

sua esmagadora maioria idosos, sobretudo aqueles acima dos 65 anos (RIBEIRO, 2010). 

A Demência é compreendida como perda ou declínio das funções mentais que ocorrem em 

nível acelerado, se faz tal classificação pois é esperado  diversas alterações cognitivas e 

comportamentais advindas do processo de envelhecimento, inerentes ao desenvolvimento do ciclo 

vital, contudo esse processo é naturalmente lento. A demência, portanto, caracteriza a perda não 

natural dessas funções, o termo em si é genérico e não possui uma etiologia específica, é antes uma 

descrição sintomática que indica a perda sistemática e progressiva da capacidade de controle da 

personalidade e funções operacionais e organizacionais do corpo do sujeito (LUCAS, 2013). 

Entre as demências mais acometidas estão: Mal de Alzheimer, as demências vasculares, e a 

demência causada por corpos de Lewy. Tais doenças se confundem com os sinais naturais da 

velhice e apesar de possuírem origens diferentes tem evolução parecida, afetando durante sua 

progressão diferentes áreas do cérebro comprometendo assim suas respectivas funções. Salvo as 

demências que são causadas por trauma craniano, acidentes vasculares ou ainda aquelas que têm 

origens multifatoriais diversas (uso de drogas e outros entorpecentes, depressão, tumores, 

infecções do SNC, hipotireoidismo entre outras) são tidas como não degenerativas e podendo ser 

potencialmente revertidas (intoxicação medicamentosa, deficiência vitamínica, controle da tireoide 

entre outras citados), porém, isso não é regra. Estudos indicam que apesar de diversos fatores 

configurarem um risco para o desenvolvimento de um algum tipo de demência, o maior 

responsável pelo aparecimento é a velhice, por esse motivo abordaremos mais detalhadamente esse 

aspecto crônico degenerativo e sua maior manifestação: O Mal de Alzheimer. 

 

2. ASPECTOS MÉDICOS 

 

2.1  CONCEITO 

 

Como dito anteriormente o conceito de demência é melhor entendido como indicativo 

genérico de doença debilitante do sistema nervoso que traz sintomatologia semelhante, ainda que 

possua etiologia específica. Podemos fazer ainda as seguintes distinções: podem ser degenerativas 

(progressivas) ou não (estacionárias), reversíveis e/ou evitáveis. Podem aparecer juntamente, 

desencadear ou mesmo encobrir outras patologias. Se tomarmos Alzheimer por exemplo 
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poderemos observar sintomas que são compartilhados por outras doenças, que podemos entender 

ou como advindas de outras patologias (depressão pode ser causa ou consequência de demência), 

ou senão duas doenças que se manifestam juntamente (Alzheimer e mal de Parkinson que apesar 

de parecer improvável podem surgir simultaneamente e ser facilmente confundidas por possuírem 

o mesmo fator de risco e sintomas). Uma  terceira opção ainda se torna possível: doenças que 

trazem outras complicações oportunistas: Uso de drogas que  pode trazer alterações químicas, 

danos no cérebro, doenças infecciosas que podem ficar latentes por anos, dentro outras diversos 

fatores patogênicos que contribuiriam para desenvolvimento de patologias tardias ou não, 

reversíveis ou não.  

 

2.2 ETIOLOGIA 

 

Como o próprio termo sugere a maioria dos casos de doenças causadoras de demência  o 

único fator de risco aceito universalmente é o da idade, estatísticas recentes provam que a 

preocupação das diversas organizações ligadas de alguma forma ao wellfare state  não é descabida, 

a parcela que corresponde a terceira idade é extremamente propensa a desenvolver uma série de 

doenças debilitantes, e muitas delas apesar de não estarem diretamente ligadas, por motivo de 

complicações ou desdobramentos  podem concatenar em um quadro de demência:  

Imaginemos um idoso com problemas de pressão arterial não controlados, juntamente como 

um quadro de diabete Melitus, adquirida por conta de maus hábitos alimentares, se ainda 

cogitarmos que este indivíduo é sedentário, definitivamente podemos dizer que ele sofre mais 

riscos  de sofrer um  acidente vascular cerebral, e por conta disso desenvolver um quadro de 

demência. E a questão não para por aí, podemos adicionar quase que infinitas variáveis que podem 

corroborar ainda mais para um diagnóstico final demência: Depressão por conta de alguma 

capacidade afetada pelo dano causado e a não adaptação do sujeito a essa nova condição, a 

possibilidade de surgimento de doença de Parkinson (que também surge com a idade e é 

degenerativa), trauma craniano devido queda por conta da perda do tônus muscular e diminuição 

da força física, e etc. Tais fatores aliados a tantos outros tornam o diagnóstico de demência 

extremamente possível perto do fim do ciclo vital. Posto o fato   que o número de idosos aumenta 

exponencialmente a cada década, é natural os diversos campos de conhecimento se mobilizarem 

para melhor entender as doenças ditas crônicas e desenvolver terapias e curas. Hoje vivemos uma 

certa dificuldade em diagnosticar os diversos tipos de demência, pois os sintomas característicos 

de cada uma delas se confundem sendo que em todos os casos a identificação é clínica, cabendo 

aos exames laboratoriais apenas o diagnóstico diferencial. 

Devido a semelhança dos sintomas, para se chegar a etiologia das demências é necessário 

um trabalho de diagnóstico completo para traçar e eliminar causas, sabe-se que envelhecer traz 
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consequências, e que muitos dos problemas de saúde que temos em qualquer idade advém de 

hábitos colecionados ao longo de anos, alguns com efeitos mais imediatos e outros latentes por 

anos até serem manifestos, apesar de termos históricos sucintos dessas doenças os fatores 

causadores são diversos, portanto muito se especula sobre qual fator é mais relevante, isso porque 

muitas das doenças que matam populações inteiras ainda não são totalmente entendidas e carecem 

de cura e melhores tratamentos. Na medicina cada caso é de fato um caso, é mais fácil supor a 

causa de uma demência quando um paciente de 30 anos apresenta dificuldade de fala e locomoção 

após sofrer um trauma na cabeça, o mesmo não acontece com uma pessoa idosa que já apresenta 

sinais naturais de deterioração das faculdades intelectuais, e que ainda apresenta sinais de outras 

patologias, associadas a questões ambientais e genéticas que levantam como hipótese não uma, 

mas duas ou três causas. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO 

 

 O Diagnóstico de demência é sempre clínico, testes de nomes de animais (rememoração e 

quantidade citada em relação ao tempo gasto), desenho do relógio (noções espaciais e de 

coordenação motora) dão uma boa noção do estado mental do indivíduo, entrevistas de anamnese 

e outros testes psicológicos podem ser realizados para verificar histórico pessoal. Exames 

laboratoriais podem conferir um diagnóstico diferencial, ressonância magnética para verificar 

presença de corpos de Lewy, perda ou traumas cerebrais, testes sorológicos para infecções, 

hemograma para deficiências vitamínicas, presença de drogas ou alterações decorrentes de conflito 

medicamentoso (NETO, 2005). Questionário para identificar depressão geriátrica entre outros 

mecanismos são utilizados para diagnóstico. 

 

2.4  TRATAMENTO 

 

Muitos cursos podem ser tomados para se tratar os sintomas, nos casos mais severos e 

incuráveis, apesar de paliativos conferem ao portador o prolongamento da qualidade de vida em 

relação ao curso da doença, seja encurtando o avanço através de meios medicamentosos e 

estendendo a sobrevida ou garantindo o máximo de preservação que for possível das funções , 

terapias comportamentais que o ajudam a passar pelos estágios, ocupacionais para que tenha  

produtividade e lazer, o cuidado afetivo é extrema importância pois ambiente em que o paciente 

vive  deve ser levado em conta, pois o mesmo influencia o humor e capacidade cognitiva (ROLINS, 
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2005). O apoio da família, e o uso de serviços de psicólogos e assistentes sociais são de suma 

importância no tratamento. 

 

3 . ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Os sintomas psicológicos e comportamentais da demência é um termo utilizado para 

descrever uma variedade de reações psicológicas e comportamentais, que ocorrem em pessoas com 

demência de qualquer etiologia. Pode ser denominado também de aspectos não cognitivos da 

demência, pois tal terminologia refere-se especificamente ao comportamento do sujeito inerente 

ao sintoma gerador de patologias. 

Os aspectos psicológicos da demência constitui uma um quadro psicopatológico distinto de 

outros transtornos da terceira idade e podem ser encontrados nas variadas formas etiológicas da 

demência. Encontra-se desde de sintomas psicóticos (delírios e alucinações), depressão, insônia, 

apatia e comportamentos de agitação, agressão,  hipersexualidade e vagar sem rumo. 

Referente aos aspectos psicológicos, as alucinações produzem alterações de pensamento 

como: Objetos, pessoas, animais e luzes que não condizem com a realidade e que apenas o 

indivíduo percebe. Os delírios são crenças equívocas, no entanto mantidas com grande convicção 

e que geralmente se manifesta na demência, podemos utilizar como exemplo: Os delírios 

religiosos, a megalomania, erotomania, paranoia e o ciúmes patológico. A depressão é 

demonstrada pelo seu aspecto emocional aparente, percebe-se tristeza, angústia, insatisfação, falta 

de prazer em atividades antes prazerosas, sentimentos de culpabilidade e baixa auto estima, 

apresenta-se ainda perda de energia e alterações no sono e apetite. A apatia caracteriza-se pela falta 

de iniciativa e indiferença com relação a todos os aspectos da vida, o portador deste de sintoma 

refere-se na maioria das vezes com certa neutralidade sobre a sua própria existência. 

Por outro lado os aspectos comportamentais como de agitação, o paciente fica inquieto, a 

todo instante perambula, tem falta de atenção, se compromete fisicamente pois tem resistência ao 

aceitamento dos cuidados. Na agressividade se torna hostil sendo um perigo a integridade física e 

psicológica da subjetiva e do coletivo, tem propensão a fala inadequada com linguajar torpe e 

depreciativo. A hipersexualidade/desinibição manifesta-se em comportamentos sexuais 

(masturbação e exibição da genitália), vocabulário com conotação sexual, tentativa de cópula 

intensa e rápida e molestação sexual. 

O Alzheimer apresenta todos os sintomas citados acima, pois esta sintomatologia surge com 

os diferentes casos, sendo portanto este um quadro geral inerente a todas as formas da demência. 

Além disso o Alzheimer evidencia outros sintomas que influenciam a vida do indivíduo como, a 

capacidade de realizar atividades diárias autonomamente, o que compromete a qualidade de vida 
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deste o tornando cada vez mais dependente. O comportamento verbal é deficitário com dificuldades 

em encontrar palavras, concluir ideias ou até mesmo seguir instruções. Ocorre também maior 

ocupação de tempo com tarefas que antes eram executadas com considerada facilidade, como lidar 

com dinheiro, andar pelas ruas e até mesmo se movimentar dentro da própria casa. 

O pensamento torna-se obscuro tendo esquecimentos, ideias desorganizadas, dificuldade em 

aprender coisas novas, o relacionamento com novas experiências, leitura e escrita são defasados. 

Em seu estado mais grave gera-se a necessidade de cuidados permanentes ao paciente por conta de 

não haver controle motor, incontinência fecal e urinaria. 

Nesse sentido o Alzheimer desenvolve diversos fatores psicossociais que comprometem não 

apenas a vida do indivíduo, mas também da família, desembocando em cansaço, ansiedade, 

estresse emocional e psicológico para os membros. 

 

4. ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS 

 

As demências por excelência são perfeitas destruidoras da saúde, pois progressivamente 

despojam o indivíduo dos três fatores necessários para que se exista saúde: “o completo bem-estar 

físico, mental e social...” isso ocorre devido ao órgão que ela ataca: o sistema nervoso, órgão 

extremamente complexo que governa as principais funções, atacando progressivamente diferentes 

áreas, destruindo assim o equilíbrio das diversas funções que esse sistema integra e rege. Dado a 

especificidade de sua anatomia os efeitos variam muito conforme a área afetada, da patologia que 

a afetou e do desdobramento causado. Nos episódios onde a demência é degenerativa sendo a mais 

comum o Alzheimer que é a principal forma e expressa-se em 85% da população demente com 

mais de 65 anos, podemos observar que existe um padrão na evolução e por este motivo são 

divididos em estágios, sendo que os iniciais se observa maiores perdas cognitivas, de memória, e 

de identidade pessoal, prejudicado assim as relações sociais e trazendo sofrimento interno devido 

a perda do ideal de si mesmo. Nessa fase surgem os primeiros sintomas que vão se agravando 

conforme a doença progride: nessa fase ocorrem as primeiras dificuldades em evocar memórias, 

pois ataca primeiramente o hipocampo área responsável pela memória de curto e médio prazo, 

questões relacionadas a personalidade e comportamento também surgem nessa primeira fase, assim 

como alterações no ciclo de sono, uma certa dificuldade de encontrar palavras (ARGIMON, 2008). 

Na fase intermediária fica evidente o aumento das manifestações comportamentais da fase anterior, 

o que marca o progresso da doença que passa a atacar agora as áreas operacionais e instrumentais, 

com isso o indivíduo passa a demonstrar dificuldades motoras, tarefas antes executadas 

normalmente se tornam vagarosas assim como ritmo do caminhar, a fala e a capacidade de 

representação por símbolos também é prejudicada indicando o comprometimento do lobo 

parietal, portanto parte significativa do vocabulário é perdida (CARAMELLI, 2007) . Com a 
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afecção dessa parte do cérebro a propriocepção também sofre problemas, atenção deve ser 

redobrada pois risco de quedas é maior, diminuição da sensibilidade táctil se torna bastante 

evidente, intensificam as dificuldades sociais pois o indivíduo passa a ter dificuldade e se lembrar 

até mesmo de familiares, as oscilações cada vez mais constantes no humor faz com que a rotina 

seja cansativa e frustrante, o idoso perde toda iniciativa, fica evidente a relação de total 

dependência, ele  não pode ser deixado sozinho. 

Por se tratar de uma doença degenerativa os sintomas nas fases finais dependem muito do 

tratamento e cuidados que o paciente recebeu até então, o mais comum é que quanto mais cedo a 

doença se manifesta, mais rápido ela progride, porém, com intervenção medicamentosa adequada 

e se o paciente for bem tratado (no sentido afetivo literal) melhor, ou menos pior será o estado do 

paciente nas fases finais, nota-se que não há cura, portanto todo cuidado dispensado é paliativo e 

visa oferecer melhor qualidade de sobrevida, estima-se que uma média de 10 anos, tempo que 

demora para a doença dar o último golpe, levando assim o paciente a óbito. As características 

sintomáticas finais são marcadas pelo agravamento profundo dos estágios anteriores, portanto se 

anteriormente o paciente apresentava dificuldade de se expressar nas fases finais ele não consegue 

falar, adota uma postura muda e de prostração, muitos perdem a capacidade de continência não 

controlando mais as funções de excreção, a mobilidade é totalmente comprometida, ficam 

acamados ou em poltronas, perdem a capacidade de se reconhecer ao espelho, adotam postura fetal 

os membros se arqueiam, os longos períodos sem movimentação causam úlceras por pressão e os  

movimentos se tornam irrecuperáveis, os que chegam ao estágio terminal comumente se alimentam 

por sondas, não respondem a nenhum estímulo externo exceto dor intensa,  sofrem paraplegia fetal 

pelo longo tempo sem movimento, nesse estágio estima-se que a sobrevida de 1 ano,  e o óbito 

ocorre por motivo de infecções comumente urinário ou pulmonar. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por fim podemos concluir que a demência é um sintoma que aparece em diversas formas de 

patologias neurodegenerativas, isto é, que há destruição progressiva e irreversível dos tecidos 

nervosos e não degenerativa que pode ser reversível com tratamento sistemático. A demência pode 

aparecer por conta de acidentes, no caso lesão nos órgãos do sistema nervoso, por origens 

multifatoriais que mesclam utilização de substancias que atingem diretamente o SNC e 

intoxicações medicamentosas, maus hábitos alimentares podendo ser reversível com o regulamento 

destes. 

Pode ser facilmente confundida, pois pode ser tanto causa, como consequência ou até mesmo 

encobertar outras doenças ficando assim oculta. O fator etiológico mais aparente é o da idade, mas 

também tendo outras origens. No entanto não se restringe apenas à isso, pois podemos ter como 
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causa a depressão por conta da ação da demência ou a demência por conta da ação da depressão e 

entre outras formas, tornando variada assim a etiologia. O diagnóstico pode ser feito por testes 

mnemônicos, associativos, anamnese, exames laboratoriais e ressonância magnética. A melhor 

forma de tratamento disponível até então, é a prevenção, que seria os cuidados com os hábitos 

alimentares, convívio familiar, práticas de esportes, atividades que exercitam a cognição e boas 

relações interpessoais. E para os casos possuidores diagnósticos de Demência se utiliza tratamento 

paliativos que produz um prolongamento da vida, com farmacológicos, terapias comportamentais 

e terapias higiênicas para a produção de bem estar, lazer e convívio familiar, engendrando assim 

em produções emocionais/afetivas que desenvolvem um ambiente adaptável e estável ao portador. 

Já no aspecto comportamental e psicológico da demência, gera-se um agravante na forma 

pela qual o sujeito interage com o mundo, tem-se uma perda substancial da identidade provocando 

um quadro psicopatológico de psicose, depressão e comportamentos geradores de ansiedade e 

hostilidade. Nessas situações pode haver crises existenciais por conta da falta de noção tempo e 

espaço, memória e linguagem, até mesmo aborrecimentos e frustrações. As atividades que eram 

autônomas por parte do portador, agora carece de um cuidador, tendo-se relações de dependências. 

Inclui-se aqui o início de quando a demência passa de um aspecto subjetivo indo para o social, 

resvalando nas questões familiares como responsáveis pelo paciente, originando estresse e 

ansiedade, nestes. 

A demência destituem o sujeito de todos aspectos possuído em excelência no organismo, o 

mental, físico e social. Devido ao seu membro que é atingindo, o sistema nervoso, principalmente 

nas suas diferentes áreas, fazendo com que haja um declínio nas variadas funções. Há um declínio 

das funções neuropsicológicas, que afetam o sistema nervoso e consequentemente o 

comportamento do individuo, noção de tempo espaço, a cognição em seus principais fatores da 

linguagem, escrita, sinais matemáticos, interpretação sonora e simbólica, facial e corporal de si e 

do outro, orientação dos membros do corpo, sonambulismo e dificuldades motoras, tudo isto por 

conta de ser uma doença neurodegenerativa, isto é no caso de Alzheimer. 

Conclui-se com isto, no presente trabalho, que a demência da origem não só à aspectos 

neurofisiológicos comprometedores, mas também a psicossociais que afetam não apenas o sujeito, 

mas também a sociedade com os seus membros, como a família. Os estudos fenomenológicos 

continuam, descrevendo os comportamentos e os movimentos mentais da patologia, sua etiologia 

é variada e os tratamentos são ínfimos para os já portadores e para os não portadores, existe a 

prevenção. 
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