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RESUMO 
 

A Demência Frontotemporal (DFT) é uma doença neurodegenerativa com manifestação 

clínica comumente observada no período conhecido como pré-senil (entre 45 e 65 anos). A 

literatura descreve três principais subtipos de DFT, a saber: 1) DFT associada à hiperfosforilação 

da proteína Tau; 2) DFT recorrente de inclusões ubiquitina-TDP-43 e 3) DFT do tipo FUS (Fused 

in Sacroma) com menor incidência. Em todos os casos observa-se a degeneração dos lobos 

frontotemporais e um declínio importante de diferentes funções cognitivas com desfecho 

clinicamente relevante. Na presente revisão, são apresentados os mecanismos neurais e os aspectos 

neuropsicológicos característicos da DFT. Igualmente, se discute a importância de procedimentos 

de diagnóstico diferencial para a maior assertividade clínica, como ferramentas de neuroimagem e 

escalas de avaliação neuropsicológica com sensibilidade e especificidade significativas, 

enfatizando o papel insubstituível da escuta clínica e da história pregressa do indivíduo. 
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DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL 

 

A Demência Frontotemporal (DFT) faz parte da classe das desordens caracterizadas pela 

degeneração lobar frontotemporal (DLFT). Trata-se de uma desordem neurodegenerativa cuja 

manifestação se dá, na maioria das vezes, entre 45 e 65 anos, período conhecido como pré-senil 

(SOUZA e TEIXEIRA, 2014). Em alguns pacientes, o marcador biológico mais evidenciado 

consiste em alterações na fosforilação da proteína Tau (PAPEGAEY et al., 2016), enquanto outros 

pacientes demonstram as chamadas inclusões ubiquitina-TDP- 43 como biomarcador mais 

evidente (PICHER-MARTEL et al., 2015; UCHINO et al., 2015). Há também um terceiro grupo, 

mais raro, do tipo FUS (fused in sacroma) (IRWIN et al., 2015; NOLAN, TALBOT e ANSORGE, 

2016). Em todos os casos, observa-se degeneração progressiva dos lobos frontotemporais (SOUZA 

e TEIXEIRA, 2014). 

Fatores genéticos podem estar envolvidos na etiologia da DFT. Alterações específicas no 

gene que codifica a Proteína Tau associada aos microtúbulos (MAPT, da sigla em inglês para 

microtubule-associated protein tau) já foram descritas em indivíduos com diagnóstico de DFT 

(GHETTI et al., 2015). Um estudo envolvendo a colaboração de 44 grupos de pesquisa 

internacional, encontrou polimorfismos no mesmo gene em pacientes com DFT que não foram 

encontrados no grupo controle, reforçando o envolvimento deste gene com a fisiopatologia da 

demência (FERRARI et al., 2014). Evidências indicam que o gene MAPT, em conjunto com os 

genes GRN (codificante de uma proteína precursora de granulina, crítica para a sobrevivência de 

células nervosas) e C9orf72 (exerce controle sobre transporte de endossomos e autofagia em 

células nervosas), estão envolvidos com 30-50% dos casos de demência frontotemporal enquanto 

variabilidades raras em outros genes estão implicadas em 55% dos casos (ROHER et al., 2009). 

 A manifestação clínica da DFT é bastante heterogênea, sendo observados três padrões 

comportamentais: 1) forma apática; 2) forma desinibida e 3) forma mista (Le BER et al., 2006; 

SNOWDEN et al., 2012). A forma apática afeta entre 60 a 90% dos pacientes com DFT, 

ocasionando sintomas clínicos como indolência, inatividade física, indiferença afetiva e a perda de 

interesse e de empatia (CHOW et al., 2009). Já nas formas desinibidas e mistas da DFT, observa-

se desinibição sexual, agressividade e, em um número considerável de casos, infrações penais 

devido ao comprometimento de reconhecimento de valores morais ou perda do controle dos 

impulsos (MENDEZ e SHAPIRA, 2013; MENDEZ et al., 2005). Na presente revisão, apresenta-

se os mecanismos neurais envolvidos em alguns sintomas da DFT, bem como aspectos 

neuropsicológicos que a caracterizam. 
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SINTOMATOLOGIA ASSOCIADA AO CÓTERX FRONTAL 

 

A DFT se caracteriza pela presença de sintomas neuropsiquiátricos externalizantes como 

alterações importantes na personalidade e prejuízos adaptativos no comportamento social, 

percebidos desde o início da manifestação clínica. Estes sintomas podem ser atribuídos ao 

acometimento do lobo frontal, tendo em vista que tal estrutura desempenha um papel integrativo 

entre os estímulos aferentes em prol da tomada de decisão assertiva. Todavia, tanto para o 

entendimento do quadro neurodegenerativo quanto para a problematização de um manejo clínico 

apropriado, mostra-se relevante o conhecimento mais minucioso das subdivisões do lobo frontal e 

seu desfecho na DFT. 

 

Região Orbital 

A região orbital está diretamente associada ao processamento emocional e ao processamento 

motivacional. As conexões que tal região estabelece com as amígdalas modulam comportamentos 

instintivos de proteção, de forma que lesões na região orbitofrontal podem ocasionar 

comportamentos de risco e perturbações na atribuição emocional a estímulos aversivos (MURRAY 

e WISE, 2010). Primatas com lesões na região orbitofrontal apresentam prejuízos significativos na 

tomada de decisão (RHODES e MURRAY, 2013), de forma análoga ao que se observa em 

humanos acometidos com DFT. 

O córtex orbitofrontal também modula o controle inibitório. É a degeneração desta região 

que ocasiona a desinibição comportamental, que pode resultar em comportamento hipersexual, 

desvios de conduta e envolvimento em brigas e delinquências (POWERS et al., 2014). 

  

Região Medial 

A região medial do córtex pré-frontal é responsável pelo gerenciamento da atenção interna 

estando consequentemente associada à tomada de decisão. Acredita-se que a impulsividade 

característica dos adolescentes, e a tendência a envolver-se em comportamentos de risco esteja 

relacionada com a não maturação das fibras que projetam-se do tálamo para a região medial do 

córtex frontal, tendo em vista que a mielinização e a maturação destas estruturas só se consolida 

com a idade adulta (McCOMING e TELZER, 2017; STUSS e LEVINE, 2002). 
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Com a progressão da DFT a região medial do córtex pré-frontal vai sendo afetada. Tal 

comprometimento gera perda da iniciativa e da espontaneidade, apatia e hipocinesia (JHA et al., 

2016; MASSIMO et al., 2015; MASSIMO, EVANS e GROSSMAN, 2014). 

 

Região Dorsolateral 

A região dorsolateral está envolvida na modulação das funções executivas (YUAN e RAZ, 

2014). Com o acometimento desta região, observa-se o comprometimento das funções executivas 

em pacientes diagnosticados com DFT. Tal fenômeno implica em prejuízos na capacidade de 

planejamento, bem como na manutenção e conclusão de objetivos. Também se observa 

dificuldades na manutenção da atenção concentrada, bem como dificuldades clinicamente 

significativas na tomada de decisão e no comportamento de iniciativa. 

A memória de trabalho, importante na execução das funções executivas, também é 

desempenhada pela região dorsolateral do córtex pré-frontal (RIECKMANN, PUDAS E 

NYBERG, 2017; ERIKSSON et al., 2015; NYBERG e ERIKSSON, 2015). Na manifestação 

clínica da DFT encontra-se prejuízos na execução da memória de trabalho e na memória episódica 

(HODGES et al., 2004; HORNEBERGER e PIGUET, 2012). 

 

LOBO TEMPORAL 

 

O lobo temporal integra as informações sensoriais processadas pelo encéfalo. Trata-se de 

uma região associada com a praxia e a linguagem, bem como envolvida no planejamento 

visuomotor  e na atenção espacial (OLSON, PLOTZKER e EZZYAT, 2007). 

A atenção é uma habilidade complexa, que requer a comunicação de regiões do lobo frontal 

com regiões do lobo temporal. Todavia, lesões isoladas no lobo temporal ocasionam prejuízos 

relevantes clinicamente em certos processos atencionais, como por exemplo a capacidade de 

escolher um objeto entre outros para o qual direcionar a atenção, ou até mesmo alternar 

voluntariamente o direcionamento da atenção entre diferentes objetos (SOMERS e SHEREMATA, 

2013). 

 

ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS 

 

A Avaliação Neuropsicológica, de um modo geral, é embasada nos mecanismos neurais 

subjacentes à patologia em questão. Desta forma, o perfil neuropsicológico da DFT é bastante 
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similar a sintomatologia associada aos mecanismos que configuram a DFT. Todavia, a Avaliação 

Neuropsicológica envolve a aplicação de instrumentos de testagem validados, destinados a detectar 

desvios de normalidade em certas funções cognitivas. Estes instrumentos permitem muitas vezes 

detectar sintomas específicos de cada desordem, possibilitando asim o diagnóstico diferencial entre 

doenças com sintomas similares, como a DFT e a Doença de Alzheimer (DA), por exemplo. Cabe 

mencionar que, do ponto de vista etiológico, pacientes com DA experimentam uma alteração 

profunda na transmissão colinérgica, enquanto que portadores de DFT apresentam deficiências no 

sistema de neurotransmissão serotoninérgica e dopaminérgica com a via colinérgica relativamente 

intacta (HUEY, PUTNAM e GRAFMAN, 2006).  

Neste sentido, é válido mencionar que os principais instrumentos de Avaliação 

Neuropsicológica que podem amparar o profissional de saúde mental que se deparar com quadros 

de demência no contexto clínico. 

Conforme citado anteriormente, pacientes diagnosticados com DFT podem apresentar 

comprometimento na memória, e essa característica também está presente na DA. Todavia, 

indivíduos com DFT geralmente preservam a capacidade de orientar-se no tempo e no espaço, 

capacidade normalmente comprometida em pacientes com diagnóstico de DA (YEW et al., 2013). 

Outras habilidades cognitivas como: praxias gestuais, gnosias e capacidades visuoespaciais tendem 

a estar preservadas na DFT e ligeiramente prejudicadas na DA, auxiliando também no diagnóstico 

diferencial entre ambas as demências. 

Instrumentos designados a avaliação da cognição socioemocional são de extrema 

contribuição para o diagnóstico diferencial entre DFT e DA. A avaliação completa da cognição 

socioemocional é formada por testes de teoria da mente, capacidade de reconhecer emoções faciais, 

sensibilidade à recompensa e tomada de decisão (FUNKIEWIEZ et al., 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que importantes avanços no campo da medicina, como as atuais práticas de 

neuroimagem que permitem mapear a atividade neural in vivo, bem como avanços no campo da 

Neuropsicologia, como a descoberta dos instrumentos supracitados, não há nenhum instrumento 

capaz de realizar um diagnóstico com total precisão. Mais do que atualidades tecnológicas, o 

diagnóstico clínico requer a sensibilidade na escuta do profissional da saúde, bem como 

experiência profissional, comprometimento com o paciente e o interesse por integrar a história 

pregressa do indivíduo com os dados eticamente coletados através de procedimentos validados 

metodologicamente. É o conjunto destes valores com a prática científica que permite a devida 

promoção de saúde. 
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