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“ A coisa mais sublime que o homem pode experimentar é o
mistério. É esta emoção f undamental que está na raiz de toda a
ciência e arte.”
Albert Einstein

1. INTRODUÇÃO
De início , deve-se salient ar uma questão fundament al que é a da compreensão
do indivíduo, como um t odo indivisível: corpo e mente, inserido num cert o t empo e
local, com sua hist ória particular. So b esse prisma, deixa -se de co nsiderar a doença
como cent ro, para focalizar a pessoa.

Quando nos referimos a um pacient e com demência, est amos t rat ando de um
duplo comprometimento: 1)

orgânico (neurológico), que acaba pro duzindo,

t ambém, 2) alteração n a conduta. Trat a-se, a nosso ver, de um fato provocant e
para o clínico que, aco st umado a lidar com uma visão organicist a, se depara com o
desafio de t er que compreender o indivíduo como um t odo, considerado em sua
complexidade físico, psíquica e relacional.
As alt eraçõ es na condu ta implicam em duas quest ões psicológicas: a emocio nal
e a cognit iva que vão afet ar o indivíduo em sua aut o -est ima pelas repercursões da
doença em sua vida social, profissio nal e, principalmente, pessoal.

O paciente que cuidava de sua vida, agora é aquele que depende. É aquele que
sent a, na frente do médico, ao lado do info rmante que o represent a.
O cuidador, seja ele o cônjuge, o filho ou o profissional cont rat ado, é aquele
que relat a o comport ament o de inadequações do paciente que, de início, ainda,
percebe o que está acontecendo. Tudo ist o, cont ribui, em muit o, para pro duzir
sent iment os e emo ções pouco claras em ambos: pacient e e cuidador.
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O diagnostico neuropsicológico a que deve ser submet ido é important e, uma
vez que irá indicar a et iologia e, dest a forma, apont ar as possibilidades de
desaceleração, reversibilidade da do ença, bem como, evidenciar as áreas ínt egras
ainda restant es, que poderão orient ar um acompanhament o t erapêut ico adequado,
do pont o - de - vist a medicament oso e de reabilit ação. O que se recomenda é um
diagnostico mais precoce p ossível . No ent ant o, nos pacientes po rt adores da DA,
isso é muit o difícil de o correr, uma vez que os sintomas iniciais do quadro
passam, habitualmente, desapercebidos, lidando -se com eles como se t rat ando de
simples episódios isolados de esqueciment o e de deso rient ação .

Nest as circunst âncias, quando o pacient e é t razido para avaliação não mais se
trata

de

um

paciente

inicial,

uma

vez

que

seus

primeiros

sint omas

de

esqueciment o foram anteriorment e desconsiderado s, mais precisament e, negados.
Assim, quando o paciente chega à consulta, já traz uma história de fracassos que
deve ser considerad a, não só pelas alteraçõ es nas suas relações familiares, co mo,
t ambém, pelas modificações produzidas em si mesmo .

O pacient e, ao ser examinado, passará pelo exame físico geral, o neurológico,
a avaliação neuropsicológica e a de enfermagem. Caso seja necessário, será
encaminhado para a realização de out ros exames complement ares: laborat oriais, de
imagem e de outras especialidades ,co mo por exemplo, o exame fono audiológico, ou
o de fisiot erapia.

A avaliação neurop sicológica possibilita um diagnostico diferencial de
quadros depressivos, demência ou de envelhecimento normal. Po r est a razão, na
clínica, em geral, consideram-se mais os aspect os cognit ivos do que os afet ivos.

Nest a oportunidade, estamos propondo qu e seja acrescentada à avaliação
neuropsicológica uma observação clinica específica e sistemática dos aspectos
psicológicos desse paciente, bem como do seu(s) cuidador(es), por um psicó logo
habilit ado na área. Ent endemos ser necessário , estar at ent o àquelas informações
percebidas clinicament e, relacionadas à aparência física, humor e comport ament o,
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como indicado res para uma compreensão do pacient e, em sua manifest ação
psicoló gica,

t ão

import ant es,

a

meu

ver,

quant o

a

avaliação

cognit iva

(neuro psicológica).

Devemos salient ar, ainda, que , se de um lado os aspectos dep ressivos podem
ser beneficiados por um acompanhamento medicament o so, por o ut ro , os aspect os
psico - relacio nais podem ser beneficiados pelo acompanhament o psicológico
extensivo não só ao pacient e, co mo, t ambém, aos familiares e cuidadores.

Temos vist o, na nossa vivência ambulat orial,

um grande número de casos, e

t odos eles, com a narrat iva de muit a dor, muito ressent iment o que apo nt am para um
so frimento psicológico sem perspect ivas. Dest e mo do, esse trabalho t em nos
suscit ado muit os quest ionament os , e muit os deles acabam ficando sem respost a.
Como compreender essa nova situação, que se apresenta de uma hora para
outra?

Como

elaborar todos

os

sentimentos e

emoções

que

acabam,

inevitavelmente, afetando a todos, tanto paciente como f amiliares? .

Todas essas questões, psicológicas são deixadas à margem em uma
abordagem unicamen te cognitiva. Indisp ensável se torna, en tão, que, também,
se faça uma avaliação desses tran stornos afetivos.

Ressalt e-se que, na lit erat ura, com mais freqüência, esses aspecto s afet ivos
observados

no s

pacient es

port adores

da

DA

são

relat ados

como

condut a

depressiva, o bservada at ravés da apat ia. Co mo se vê, muit os out ros t ranst o rnos
psicoló gico s, dit os afet ivo - emocio nais, precisam , ainda, ser aco lhidos por ocasião
do at endiment o desses pacient es.

2. TRANSTORNOS AFETIVOS NA DOENÇA DE ALZHEIMER

Observa-se, nos últ imos anos, um int eresse cres cent e na análise dos sintomas
não cognitivos relacionados à DA. Os sint omas de depressão e, secundariament e,
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de ansiedade, têm sido definidos como alterações afetivas que se apresent am co mo
font e de interesse tanto teórico como prático.

Em princípio , podemos co nsiderar esses sint omas não só como alt erações
primárias, ligadas às modificações bioquímicas associadas à lesão cerebral, mas,
t ambém, co mo alt erações secu ndárias, ligadas à reação psicológica ao “déficit ”.
Do ponto - de - vista prático, esses sint o mas oferecem informações sobre o
perfil bioquímico do pacient e e, assim, podem, t ambém, cont ribuir para orient ar a
t erapia medicamento sa (ant idepressiva).
A sint o mat o logia depressiva, que t em sido a referência mais est udada na
lit erat ura, deve ser percebid a, pesquisada e avaliada pelo clínico, muit o embora
deva t ambém ser considerada, pela abordagem científica co mo uma quest ão, ainda,
“subjet iva”, co m maior dificuldade para o bjet ivação e quant ificação.
Bungener (1996), pesquisadora francesa, corrobora em seus est udos que a
depressão diminui a capacidade funcional, seja de pacient es, como de cuidado res,
afetando a qualidade de vida de t odos.

A ) Pesquisas sobre depressão em pacientes portadores da DA.
A fenomenolo gia depressiva é variável de um para out ro pacient e port ador da
DA. Alguns são apát ico s, at rasado s e sem reação (déficit emocional); out ros são
ansiosos agitados e inso nes (perda de cont role).
Na lit erat ura, a apat ia e perda de int eresse têm sido consideradas co mo
depressão. Assim, as pesquisas de Petry (1988) referem-se à passividade e à
diminuição da espo nt aneidade; os est udo s de Sunderland (1988) apont am para a
diminuição da int egração so cial e os de Rabins (1994) falam da apatia, ret raiment o
e menor envolviment o nas at ividades.
Por o ut ro lado, as escalas con vencionais q ue avaliam a d epressão agrupam
diferent es níveis de condut a co mo sendo humor deprimido. Nesse sent ido, o
t rabalho

desenvolvido por

Bengener (1996) demonst rou que as escalas de

abordagem por cat egoria não são capazes de ident ificar os t ranst ornos afet ivos dos
pacient es port adores da DA. Em seu est udo, a escala de abordagem dimensio nal
EHD * mo st rou-se mais sensível para ident ificar o s do is grupos de co ndut as
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observadas nesses pacient es. Os comport amento s mais frequentement e observa dos
de anedonia e hipoexpressividade são agrupados como déficit emocional e não
como depressão e os co mpo rt ament os de irrit abilidade e hiper expressividade são
t idos como perda de controle e não como ansiedade (Bungen er, 1996).

Pesquisas recent es apont am que os pacientes portadores da DA não
preenchem

os

critérios

diagnósticos

para

depressão

maior,

an siedade

generalizad a ou transtorno do pânico e que, dentre eles, apenas 8% apresentam
transtorno distímico (Bungener, 1996). No ent ant o, out ras pesquisas apo ntam
que, aproximadament e,

30% dos pacient es com demência podem apresent ar

depressão durant e alguma fase da do ença,. bem como, essa depressão, pode, ainda,
indicar uma manifestação precoce da doença (HEILMAN, 1993).
Deve-se, alem disso, est ar alert a para a necessidade de se dist inguir o quadro
de demência propriament e dit o do quadro depressivo psiquiát rico, que se apresent a
como uma pseudodêmencia (FOGEL, 1996).

B ) Pesquisas sobre a relação depressão e déficit cognitivo.
Na

lit erat ura,

a

correlação

de

depressão

com

déficit

cognitivo

tem

apresent ado result ados diversos, provavelment e, pela ut ilização de diferent es
escalas de avaliação e mesmo pela ut ilização de diferent es conceituações de
depressão. Nesse sent ido, os t rabalhos de Fritz (1994) e de Bungener (1996)
apont am para uma correlação entre déficit cognitivo e a demência nos quadros
de demência moderada , com MEEM ***< 20 , em comparação com o s escores para
depressão da Escala de Avaliação de Hamilt on de depressão (EAHD**).

* Escala d e Humo r d ep res sivo
** Escala de Ava liação Ha milto n de Dep ressã o
** * Min e Exame do Esta do Mental
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C ) Pesquisas sobre ansiedade em p acientes p ortadores da DA.
A ansiedade

é

out ro

sint oma

descrit o

pelos familiares,

que podemos

correlacio nar com pacient es port adores da DA. To davia, poucas, são as referencias
na lit erat ura e os est udos encontrados demonst ram result ado s po uco conclusivos.
Bungener (1966) const ata que o escores para ansiedade em port adores da DA
são significat ivament e mais elevados do que no grupo de pess oas normais e meno res
do que no grupo de deprimidas.
Por o ut ro lado, Burns (1990), em suas pesquisa, encont ra quadros de
ansiedade em casos de demências mais graves e Skoog (1993) em pacientes com
mais de 85 anos. Além de t erem const at ado que a sint omat ologia ansio sa aparece de
forma mais grave em mulheres e em jovens, sem relação com o nível de
esco laridade.

3. TRANSTORNOS EMOCIONAIS EM PACIENTES PORTADORES DA DA.
Em co nclusão, parece que as pesquisas dão maior ênfase aos sintomas
depressivos em pacient es port adores da DA. No ent ant o, esses sint omas, não são
específico s e não possuem uma mensuração apropriada para a DA.
Nesses pacient es, o s sintomas ansiosos, relatados pelo s familiares, não est ão,
ainda, suficient ement e est udado s (Cummings, 1990).

Todavia, encont ramos na lit erat ura o dest aque dado por vários aut ores à
importância de esclarecer as mudanças de estado de ânimo, nos est ágios
progressivos da DA.
Forsell

(1994)

identificou

dois

fat ores

que

podem

cont ribuir

para

o

entendiment o da d epressão em idosos. O primeiro, seria o Fator de Motivação,
semelhant e ao déficit emocional;. o segundo, seria o Fator de Estado de Ânimo,
mais freqüent e na demência leve.
1. O Fator de Motivação, que aument a com a progressão da Demência,
relaciona-se aos sinto mas de alt erações psicomot oras, perda de int eresse, perda de
energia e diminuição da concent ração e do raciocínio. Est es sint omas são
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compat íveis com os conceit os de anedonia e embot ament o descrit os nas doenças
neurológicas, como Parkinson, esquizo frenia e HIV. Podem ser considerado s co mo
uma espécie de adaptação psicológica à doença. O meno r envolviment o emocio nal
diant e do ambient e e das pesso as poderia ser vist o como uma prot eção ou fuga
diant e do s sentiment os desagradáveis e ameaçadores da doença.
2. O Fator de Estad o de Ânimo est aria mais relacionado ao s sinto mas de
disforia, mudança de apetit e, sent iment o de culpa e pensament os suicidas.
Utilizando est as duas dimensões cat egoriais de condut a depressiva podemos
obt er indicaçõ es para uma melhor co mpreensão dos déficit s cerebrais.

4. PESQUISAS SOBRE DÉFICIT CEREBRAL E DISTÚRBIO EMOCIONAL
EM PACIENTES PORTADORES DA DA.
Considerando que a evo lução da doença varia de um cont ínuo ent re a
normalidade e a pat ologia, o s t ranst ornos afet ivos podem nos informar ou ind icar
so bre as condições primárias relacio nadas às alteraçõ es cerebrais, hist oló gicas,
bem como aquelas secun dárias ou reacionais relat ivas aos déficits cognit ivos
percebidos.
Ut ilizando -se dois polos para a descrição das alt erações afet ivas, podemos
correlacio ná-las

aos

dist úrbio s

cerebrais:

1)

Déficit

Emocional

(fator

de

Motivação) que aumenta com a progressão da do ença, e manifest a-se com sint omas
de

depressão,

at raso

e

embot ament o

emocio nal,

relaciona -se

um

déficit

dopaminérgico e noradrenérgico (Reifler 1986). Principalment e a depressão
est aria relacio nada a um déficit noradrenérgico ., consoant e apont a Zukenko
(1987).
Por out ro lado, 2)

Perda de Controle (fator de Estado d e Ânimo), mais

freqüent e na demência leve, segundo est udo s de Van Praag (1987), é manifest ada
at ravés de hipersensibilidade, irrit abilidade, hiperexpressividade e ansiedade os
quais estariam relacionados aos déficits seratoninérgicos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação neuropsicológica que focaliza as funções cognitivas, po de ser
complement ada po r uma avaliação psicológica ligados à pesso a do paciente e
extensiva aos familiar(es) e cuidador(es).
Est a avaliação d os transtornos afetivos não só ident ificaria 1) o déficit
emocional e a perda de controle, como sugerem as pesquisas, mas, t ambém est aria
2) cont ribuindo com out ras info rmações sobre as condições psicológicas desse
pacient e e de seus familiares. Est a avaliação psicológica est aria auxiliando t anto 3)
na melhora de qualidade de vida do pacient e e familiares, 4) e mesmo cont ribuindo
para a maior eficácia do trat ament o medicament oso .
Est a

é

uma

multidisciplinar,

proposta
seja

para

que
o

apont a

para

diagnó st ico ,

a

seja

formação
para

o

de

uma

equipe

acompanhament o

e

at endimento do pacient e po rt ador da DA e seus familiares.
É uma proposta q ue deveria estar presente em todo o atendimento médico
que tivesse como objetivo central a pessoa do paciente e não sua d oença. No
caso

especial

dos

pacient es

port ado res

de

uma

doença

degenerat iva,

com

conseqüências muit o drást icas, est e t ipo de at endiment o se impõe cada vez mais
como uma necessidade.
Finalizando, a avaliação e o acompanhament o psicológico nos at endiment os
médicos deveriam ser indicado s por se t rat ar de medida salut ar aos pacient es e aos
seus familiares. Deveria, ainda , ser ext ensivo a t oda a “equipe mult idisciplinar”,
com o est abeleciment o de um espaço dest inado ao acolhiment o, análise e reflexão,
das quest ões emergent es.
Su ely La itano S. Nassif
p sicotera pêuta , dou toran da em neurociên cia - setor
d e n eu ro logia do co mp ortamen to UNIFESP-EPM
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