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Expectativa 

Pregunta 1 

A) Trata-se de um critério relativo, na identificação da demência, porque para um aposentado, as 
exigências são menores que quando se encontrava em plena atividade laboral. 

B) Resposta: A causa da demência, comprovada ou provável, deve ser uma afecção orgânica 
cerebral, porém este critério é criticável porque atualmente se aceita que as psicoses 
chamadas endógenas também possuem um substrato orgânico, biológico. 

C) Resposta: O tempo de seis meses é determinante porque é um requisito importante em 
patologias cerebrais agudas. 

 

Pregunta 2 

A) Refere-se a esquecimentos, sintomas de ansiedade e depressão, irritabilidade e excesso de 
preocupação com problemas banais e dificuldades com o sono.  

B) No texto, propõe-se que em demências vasculares, frontotemporais ou associadas a 
parksonismo, deveria existir uma etapa de DCL subcortigal, com maior déficit da função 
executiva. 

 

Pregunta 3 

Causas Consecuencias 

Se sofre de incontinência urinária e dor 
reumática 

El sueño se posterga o se interrumpe 

Se o paciente se deita e dorme cedo El paciente despertará de madrugada 

Se o paciente está inativo e cochila de dia Tiene alteraciones frecuentes de sueño 

 

Pregunta 4 

A) Resposta: DCL se trata da deterioração cognitiva leve/ligeira e a demência se associa à 
enfermidade de Alzheimer (EA). As falhas de memória diagnosticadas como DCL podem ser 
uma etapa de pré-demência de uma EA inicial. Por isso, o autor propõe que a EA seja parte 
inevitável do nosso ciclo natural. 

B) Resposta: Os episódios de esquecimento, as perdas de memória, a ansiedade, a depressão e 
outros transtornos emocionais. 

C) Resposta: Os episódios de esquecimentos afetam ao paciente e a sua família e as queixas 
têm função diagnóstica: se o paciente se queixa, poderiam ser esquecimentos por DCL, mas é 
mais provável que se devam à depressão ou ansiedade; se é o familiar que se queixa, é mais 
provável que seja uma DCL orgânica. 

 

Pregunta 5 

Em junho de 1991 compareceu a nosso consultório um advogado aposentado de setenta e sete anos, 
preocupado por seus episódios de esquecimento. Era solteiro e morava com um irmão casado e sua 
família. Tinha um bom estado geral, era independente em todas as suas atividades e estava 
aprendendo a tocar violão. A avaliação demonstrou uma deterioração cognitiva leve e foi indicado a 
ele l-deprenyl (selegilina). Ao fim de alguns meses foi observada uma discreta melhora da 



memória. Quatro anos depois, com oitenta anos de idade, ficou evidente que tinha uma doença de 
Alzheimer; foi-lhe indicado tracrina. Posteriormente apareceu um delirio paróide, afastou-se de seu 
irmão e parece que foi explorado por outro parente. Continuou agravando-se, sem ir ao médico, até 
que faleceu por um acidente doméstico (síncope e asfixia por imersão na banheira) a inícios de 
1997. No Instituto Médico Legal foi comprovada uma disseminação de tuberculose que não tinha 
sido diagnosticada nem tratada. 


