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Charles Darwin era um naturalista britânico que propôs a 
teoria da evolução biológica por seleção natural.

Darwin definiu evolução como "descender com
modificações", a idéia de que as espécies mudam ao longo do
tempo, dão origem a novas espécies e compartilham um
ancestral comum.

O mecanismo que Darwin propôs para evolução é a seleção 
natural. 

A seleção natural faz com que as populações se
tornem adaptadas, ou cada vez mais bem integradas a seus
ambientes ao longo do tempo. A seleção natural depende do
ambiente e requer a existência de variações genéticas em
um grupo.



Nos últimos 77 anos a expectativa de vida do
brasileiro aumentou 30,5 anos. Segundo o
IBGE, em 1940 a expectativa de vida era de
45,5 anos, sendo 42,9 anos para homens e
48,3 anos para mulheres.

A expectativa de vida ao atingir 80 anos, em
2017, foi de 10,3 anos e 8,6 anos para mulheres
e homens, respectivamente. Em 1940, eram de
4,5 anos para as mulheres e 4,0 anos para os
homens.



Demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de

doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa.

É um termo abrangente que descreve a perda de memória, capacidade intelectual,

raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais.



-Demência Vascular

- Demência com corpos de Levy - Demências frontotemporais

-Doença de Alzheimer



É a forma mais comum de Demência, constituindo cerca de 50% a 70% de todos os 
casos.

A doença se caracteriza por processo degenerativo que acomete inicialmente a
formação hipocampal, com posterior comprometimento de áreas corticais
associativas e relativa preservação dos córtices primários.

O primeiro sintoma é usualmente o declínio da memória, sobretudo de fatos 
recentes e desorientação espacial.

Esses sintomas se instalam de forma insidiosa,
com piora lentamente, progressiva, embora
períodos de relativa estabilidade clínica possam
ocorrer.



O Diagnóstico Clínico

Se baseia na observação de quadro clínico e na exclusão de outras causas de
demência por meio de exames laboratoriais e de neuroimagem estrutural.

A tomografia computadorizada e, particularmente, a ressonância magnética
revelam atrofia da formação hipocampal e do córtex cerebral, de distribuição difusa
ou de predomínio em regiões posteriores.

O diagnóstico definitivo só é possível
por exame anatomopatológico.



O Tratamento

O tratamento do Alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à
disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios
da doença, que devem ser prescritos pela equipe médica.

Qual o tratamento para o Alzheimer?
•Donepezila
•Galantamina
•Rivastigmina
•Memantina



O termo demência vascular tem conotações amplas, referindo-se aos quadros 
demenciais causados pela presença de doenças cerebrovasculares.

É mais utilizado quando associado aos efeitos de grande lesões tromboembólicas
(demência por múltiplos infartos), mas inclui também os estados lacunares e as
lesões únicas em locais estratégicos (tálamo, giro angular esquerdo, núcleo
caudado), demência associada a lesões extensas da substância branca (doença de
Binswanger), angiopatia amilóide e demência por acidentes vasculares cerebrais
hemorrágicos.

Os fatores de riscos são os mesmos relacionados ao processo
de aterogênese e doenças relacionadas: idade, hipertensão
arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, doenças cérebro
cardiovasculares, entre outros.



O diagnóstico se baseia atualmente em critérios específicos que incluem história
clínica, avaliação neuropsicológica e exames de neuroimagem.

O elemento diagnóstico principal é o estabelecimento
de relação casual entre o comprometimento
cerebrovascular e o quadro demencial, o que muitas
vezes não é uma tarefa fácil, sobretudo referida a
associação comum entre doença de Alzheimer e
doença cerebrovascular.

O Diagnóstico Clínico

A presença de fatores de risco para doença cerebrovascular deve alertar a
possibilidade diagnóstica.



O Tratamento

O tratamento é feito por meio de terapia e do uso de medicamentos que melhoram a
cognição.

Controlar as condições que afetam a saúde do coração pode retardar a progressão da
doença.

Medicamentos de Alzheimer podem ajudar a controlar os sintomas cognitivos.

Reabilitação Neuropsicológica:

Readaptação do raciocínio para melhorar o 
funcionamento físico e mental depois de uma doença 
ou lesão como, por exemplo, depois de uma pancada na 
cabeça (concussão).



Corresponde à terceira causa mais freqüente de demência em estudos de autópsias 
realizados em vários centros de pesquisa.

Caracteriza-se clinicamente por um quadro de demência em que ocorrem flutuação
dos déficits cognitivos em questão de minutos ou horas, alucinações visuais bem
detalhadas, vividas e recorrentes e sintomas parkinsonianos, geralmente do tipo
rígido-acinéticos, de distribuição simétrica.



O declínio cognitivo é progressivo e interfere na capacidade funcional do indivíduo
(funções executivas, capacidade de resolução de problemas e atividades de vida
diária).

O Diagnóstico Clínico

A atenção, as funções executivas e as habilidades visuoespaciais são os domínios
cognitivos mais comprometidos nas fases iniciais, com relativa preservação da
memória.

Com a progressão da doença, essas diferenças
podem se perder, dificultando a diferenciação
com outras demências.

Os pacientes com Demência com Corpos de Levy costumam apresentar episódios
freqüentes de quedas ou síncopes.



• Alterações precoces da personalidade e do comportamento

• Alterações na linguagem (redução da fluência verbal, estereotipias e ecolalia)

• Inicialmente insidioso e com caráter progressivo

• Memórias e habilidades visioespaciais encontram-se relativamente preservadas

•Comportamento = isolamento social, apatia, perda de crítica, desinibição,

impulsividade, irritabilidade, inflexibilidade mental, sinais de hiperoralidade e descuido

da higiene pessoal

• Sintomas depressivos

• Preocupações somáticas bizarras e estereotipias motoras



Desse grupo de demências fazem parte:

-A doença de Pick

- A degeneração dos lobos frontais

-A demência associada à doença do neurônio motor (esclerose lateral amiotrófica)

-A demência semântica (variante temporal das demências frontotemporais

Esse grupo de condições ocorre com mais

freqüência na fase pré-senil (antes dos 65 anos)



O Diagnóstico Clínico

Se baseia na história clínica, no exame neurológico e na
identificação de perfil característico à avaliação
neuropsicológica.

Na doença de Pick e na demência associada à doença
do neurônio motor ocorrem comprometimento
predominante de funções executivas com relativa
preservação da memória.

Os exames de neuroimagem estrutural costumam
revelar atrofia dos lobos frontais e da porção anterior
dos lobos temporais.

O exame de SPECT cerebral é particularmente útil, pois
evidencia marcara hiperfusãp das regiões a cima
descritas e desproporcionalmente ao grau de atrofia.



O Tratamento

• Alívio dos sintomas
• Medidas de apoio
• Não há tratamento específico para a 
demência frontotemporal.

Geralmente, o tratamento foca em:

• Controlando sintomas
• Fornecendo suporte

Por exemplo, se o comportamento 
compulsivo é um problema, podem ser 
utilizados medicamentos antipsicóticos. 

A fonoaudiologia pode ajudar as pessoas 
com problemas de linguagem.



A Demência alcoólica é uma forma de demência originada pelo consumo excessivo de
bebidas alcoólicas a curto prazo ou a longo prazo, o que resulta em danos neurológicos
e deterioração da função cognitiva.

O Alcoolismo é a terceira maior causa da síndrome cerebral orgânica de tipo
demencial.

O consumo excessivo de álcool pode danificar as células nervosas do cérebro e esses
danos nas células podem afetar várias capacidades e competências do paciente.



-Dificuldade para aquisição de novos conhecimentos;

- Problemas na memória a curto-prazo;

- Alterações da personalidade;

- Dificuldades no pensamento lógico;

- Fracas competências sociais;

- Problemas de equilíbrio;

- Diminuição da iniciativa;

- Dentre outros.

Sinais e Sintomas:



- Qualquer pessoa que beba quantidades excessivas de álcool durante vários anos
pode desenvolver Demência alcoólica. Esta atinge mais freqüentemente homens com
idades entre os 45 e 65 anos, com uma história longa de abuso de álcool, embora
possa afetar homens e mulheres de qualquer idade. O risco aumenta
consideravelmente nas pessoas que bebem regularmente quantidades elevadas de
álcool.



 Negação

Combate os principais mecanismos de defesa da 

doença:

 Racionalização

 Projeção  Orgulho



 Reformulação

Objetivos:

 Abstinência  Agregação
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