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Resumo 

A demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças 

que causam declínio cognitivo e interferem na função ocupacional, doméstica ou social dos 

sujeitos, enquanto que o DCL é uma fase de défice cognitivo antes de estarem completos os 

critérios para demência. O DCL e a demência, são assim, cada vez mais frequentes a nível 

mundial, devido ao envelhecimento populacional, o que afeta a qualidade de vida de milhões 

de pacientes e suas famílias. O objetivo deste projeto de investigação foi o de estimar a 

prevalência do DCL e da Demência na Consulta de Neuropsicologia do Serviço de Neurologia 

do Hospital Dr. Nélio Mendonça.  Trata-se de um estudo retrospetivo de 2015 a 2019, com um 

total de 191 pacientes da RAM referenciados para a Consulta de Exame Neuropsicológico, 

devido a suspeita ou diagnóstico diferencial das demências. A prevalência dos processos 

demenciais foi de 10% no DCL, maioritariamente do sexo masculino e de 24,7% na demência, 

principalmente do sexo feminino. Foram avaliados fatores de risco sociodemográficos e 

clínicos, dos entre os quais os mais significativos foram a idade, o género, antecedentes 

psiquiátricos e neurológicos. 

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento demográfico; Défice Cognitivo Ligeiro (DCL); Demência; 

Prevalência; Fatores de Risco. 
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 Abstract 

Dementia is the term used to describe the symptoms of an extended group of diseases that cause 

cognitive decline and interfere with the occupational, domestic, or social function of subjects, 

while MCI is a phase of cognitive deficit before the criteria for dementia are complete. MCI 

and dementia are thus increasingly more frequent worldwide due to population ageing, which 

affects the quality of life of millions of patients and their families. The objective of this research 

project was to estimate the prevalence of MCI and dementia in the Appointment of 

Neuropsychology of the Neurology Service at the Dr. Nélio Mendonça Hospital. This is a 

retrospective study from 2015 to 2019, with a total of 191 RAM patients referred to the 

Neuropsychological Examination Appointment, due to the suspicion or differential diagnosis 

of dementias. The prevalence of dementia processes was of 10% in MCI, mostly males and 

24.7% in dementia, mainly females. Sociodemographic and clinical risk factors were evaluated, 

in which the most significant were age, gender, psychiatric and neurological history. 

 

Keywords: Demographic aging; Mild Cognitive Impairment (MCI); Dementia; Prevalence; 

Risk Factors. 
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Introdução 

A presente dissertação insere-se no âmbito do mestrado em Neuropsicologia Aplicada, 

da Escola de Psicologia e Ciências da Vida, da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias (ULHT) de Lisboa. 

Esta trata-se de um estudo retrospetivo que engloba os anos desde 2015 até 2019 e que 

visa analisar a prevalência do Défice Cognitivo Ligeiro (DCL) e da Demência na Consulta de 

Neuropsicologia do Serviço de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

A esperança média de vida tem vindo a aumentar continuamente a nível mundial. No 

entanto, o crescimento da população idosa acarreta muitos desafios, por vezes negativos pois, 

com o avanço da idade, o número de pessoas com critérios para DCL e demência aumenta 

consequentemente (Freitas et al., 2013). A demência foi declarada uma prioridade global e 

pública de saúde, e a sua prevenção tem sido destacada como um componente fulcral para a 

redução do fardo que esta acarreta (Kivipelto et al., 2018). 

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

doenças que causam declínio cognitivo e interferem na função ocupacional, doméstica ou social 

da pessoa. Uma forma clássica de conceptualizar a demência é considerar duas grandes 

categorias: as neurodegenerativas (originalmente denominadas de irreversíveis) e as não 

degenerativas (potencialmente reversíveis) (Gale et al., 2018). Existe ainda uma fase de 

transição das alterações cognitivas próprias do envelhecimento normal, para aquelas 

encontradas na demência. Esta é conceptualizada pelo DCL (Petersen et al., 2014). 

Tanto a incidência como a prevalência da demência aumentam com a idade e duplicam 

a cada cinco anos (Santana et al., 2015).  A nível mundial é estimado que a demência afete 2% 

a 3% dos indivíduos com idades compreendidas entre os 70 e os 75 anos e 20% a 25% daqueles 

com mais de 85 anos (Ferri et al., 2005). Em 2010 estimou-se cerca de 35,7 milhões de pessoas 

com demência a nível mundial e as projeções sugerem que este valor duplique a cada 20 anos. 

Estudos recentes ponderam uma estabilização ou redução na incidência da demência nos países 

desenvolvidos, associada a uma melhoria nos estilos de vida com redução de doenças 

vasculares. O controlo dos fatores de risco contribuirá também para uma redução na taxa de 

mortalidade associada à demência (Santana et al., 2015). 

O DCL e a demência são assim cada vez mais frequentes a nível mundial, afetando a 

qualidade de vida de milhões de pacientes e das respetivas famílias. A doença de Alzheimer 

(DA) é estimada como o tipo de demência mais prevalente, sendo responsável por 50% a 70% 

de todos os casos (Santana et al., 2015). No entanto, um estudo recente numa amostra recolhida 
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no Norte de Portugal indica a Demência Vascular (DV) como a mais prevalente, seguida da DA 

(Ruano et al., 2018).  

A demência está fortemente associada a uma elevada morbilidade, o que acarreta 

custos diretos e indiretos muito elevados refletidos numa sobrecarga para os sistemas nacionais 

de saúde e no grande impacto na economia das famílias (Santana et al., 2015). O custo humano, 

tanto para o paciente como para os cuidadores, é incalculável. É reconhecida 

internacionalmente a necessidade de cuidados de saúde apropriados e de políticas que defendam 

o paciente com demência, pelo que, cada vez mais se considera esta patologia como uma 

prioridade e um desafio global. Além disso, os esforços para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes com demência devem ser realizados de um modo geral e iniciarem-se na prevenção 

primária da doença e das complicações associadas. Sabe-se que a prevenção primária deve 

focar-se nos fatores de risco, sendo crucial identificar fatores de risco modificáveis (Ferri et al., 

2005). 

A relevância deste estudo parte da necessidade de se obter uma realidade próxima à da 

população no que toca à prevalência dos processos demenciais, no sentido de os compreender 

melhor e conhecer quais os fatores que são relevantes para o seu desenvolvimento e progressão. 

Neste sentido, um maior conhecimento acerca deste tema nesta amostra específica, irá permitir 

uma melhor gestão de cuidados e tratamentos adequados aos pacientes com características 

idênticas, bem como uma adaptação, de acordo com as necessidades, das metodologias de 

prevenção e intervenção na Consulta de Neuropsicologia.  
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Capítulo 1-Enquadramento Teórico 

Parte I- Envelhecimento 

1. Epidemiologia do Envelhecimento 

À semelhança do que se passa a nível mundial, em Portugal a tendência do 

envelhecimento demográfico verifica-se há várias décadas. No contexto da União Europeia, 

Portugal é o terceiro país com maior percentagem de idosos, considerando estes como as 

pessoas a partir dos 65 anos. A nível nacional, entre 2013 e 2018, a proporção de jovens e de 

pessoas em idade ativa diminuiu passando de 14,6% para 13,7% e de 65,6% para 64,5%, 

respetivamente. Em contrapartida, a proporção de pessoas idosas aumentou de 19,9% para 

21,8%, o que resultou num aumento do índice de envelhecimento de 136 para 159,4 pessoas 

idosas por cada 100 jovens. É estimado que este índice possa ainda duplicar entre 2018 e 2080, 

passando de 159,4 para 291 idosos por cada 100 jovens (Instituto Nacional de Estatística, 2019). 

Relativamente à Região Autónoma da Madeira (RAM), em 2018, a população 

residente foi estimada em 253 945 pessoas (118 585 homens e 135 360 mulheres). Entre 2014 

e 2018, a RAM registou um decréscimo de 5 052 jovens (0 a 14 anos de idade) e de 2 769 

pessoas em idade ativa (15 a 64 anos de idade). Contrariamente, o número de pessoas idosas 

(65 ou mais anos de idade) aumentou em 3 080 indivíduos. A RAM mantém assim, a tendência 

de envelhecimento demográfico, em resultado da queda da natalidade e do aumento da 

longevidade verificados ao longo dos últimos anos (Direção Regional de Estatística da Madeira, 

2019). 

 

2. O Envelhecimento 

O envelhecimento é um processo universal, multidimensional, multidirecional, 

gradual e irreversível pelo qual todos os sujeitos passam. É um fenómeno complexo que 

envolve tanto aspetos fisiológicos como psicológicos e sociais. Este decorre ao longo do ciclo 

de vida e a velhice é o resultado do último estádio da vida. Logo, pode-se considerar que os 

sujeitos envelhecem a cada dia sem significar que são “velhos” (Gonçalves, 2015). 

Este é um processo biopsicossocial que varia de indivíduo para indivíduo, no seu 

decorrer e manifestação. Estas variações devem-se a fatores como o estilo de vida, as condições 

socioeconómicas e as doenças crónicas. O conceito biológico relaciona-se com os aspetos 

orgânicos dos indivíduos, enquanto que de um ponto de vista psíquico, é a relação das 
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dimensões cognitivas e psicoafectivas, interferindo na personalidade e no afeto (Fechine & 

Trompieri, 2012). 

O aumento do índice de envelhecimento demográfico é demonstrativo da melhoria nos 

cuidados de saúde no decorrer do último século. Contudo, este crescimento célere acarreta 

consequências negativas como o aumento do número de casos de demência, que apesar de 

estarem associados à idade, não fazem parte do envelhecimento normal (Alzheimer's Disease 

International [ADI], 2009). 

Parte II- Processos Demenciais 

1. Prevalência da Demência 

As evidências epidemiológicas representativas e bem planeadas da população são 

escassas em muitas regiões do mundo (Ferri et al., 2005). A Organização Mundial de Saúde, 

estima que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência. Este número 

poderá atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase que triplicar em 2050 para os 135,5 milhões 

(World Health Organization, 2015). Desta forma, a demência é considerada uma epidemia em 

propagação junto dos idosos de todo o mundo, com grande impacto nas sociedades. Casos 

subdiagnosticados e o estigma ao redor da demência foram considerados os fatores que maiores 

problemas acarretam para as pessoas com demência e respetivas famílias nas várias regiões do 

mundo (ADI, 2009). 

No sul do Brasil, foi realizado um estudo clínico retrospetivo (2008-2015) sobre a 

prevalência da demência, com o objetivo de avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes 

atendidos num ambulatório de demência. Os indivíduos foram divididos em três grupos: 

síndromes demenciais, DCL e outras síndromes demenciais raras. Através da realização deste 

estudo foi possível verificar que o quadro de demência foi diagnosticado na grande parte dos 

casos (68,8%), afetando 3% dos pacientes com 70 anos e 25% com 85 anos, o DCL foi 

diagnosticado em 17,4% e o grupo de outras demências degenerativas raras e de demências não 

degenerativas correspondeu a 13,8%. Quanto à prevalência dos tipos de demência, a DA foi a 

mais prevalente, tendo sido confirmada em 48,9% dos casos, seguida da DV em 11,3% e mista 

(DA e DV) em 7,8% dos casos. A média das idades atingidas era de 71,2 anos para as mulheres 

e de 66,1 para os homens, sendo que a faixa etária mais afetada foi a dos 71 aos 80 anos (24,4% 

dos casos). Apesar de se confirmar que o quadro demencial ocorreu mais frequentemente no 

sexo feminino (59,6%), este apresentou-se mais precocemente no sexo masculino, com uma 

média de idades de 68,5 anos. A demência de início precoce foi predominante no sexo 
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masculino, o que pode ser explicado pelos hábitos de vida classicamente mais associados com 

o sexo masculino, como o etilismo e tabagismo. Neste estudo, um maior nível de escolaridade 

esteve significativamente associado ao aparecimento precoce da demência, o que é discordante 

da literatura. Tal pode ser explicado devido ao facto de o estudo ter sido realizado num hospital 

privado, no qual a maior parte dos pacientes tem alto nível de escolaridade e apenas 1,1% dos 

pacientes é analfabeto (Souza et al., 2020). 

Relativamente ao contexto europeu, segundo um estudo da Alzheimer Europe (2019), 

foi possível comparar os dados do EuroCoDe 2008 da Alzheimer Europe com dados mais 

recentes. Em 2008 foram registados por toda a Europa 10.935.444 casos de demência, o 

equivalente a 1,75% desta população. Atualmente, este número passou para 9.780.678 casos de 

demência, correspondendo a 1,57% da população. Deste número total de casos, 32% pertencem 

ao sexo masculino e 68% ao sexo feminino (Alzheimer Europe, 2019). 

No respeitante aos países da União Europeia, a prevalência da demência foi de 

9.940.374 casos em 2008 e de 8.885.101 casos atualmente. Destes últimos, 31,8% foram 

registados no sexo masculino e 68,2% no sexo feminino. Tendo por base a comparação dos 

dados na Europa em 2008 e 2019, é notória uma redução significativa no número estimado de 

pessoas a viver com esta condição. O sexo feminino continua a ser desproporcionalmente 

afetado pela demência, possuindo a maioria dos casos. Constatou-se uma redução na 

prevalência da demência em todas as faixas etárias no sexo masculino, comparativamente às 

estimativas anteriores. O mesmo aconteceu para o sexo feminino, à exceção da faixa etária dos 

65 aos 69 e dos 75 aos 79 anos. É de salientar que em ambos os sexos, a prevalência da demência 

aumentou consoante a faixa etária dos indivíduos (Alzheimer Europe, 2019). 

É estimado que o número de casos nos países da União Europeia seja de 7.853.705. 

Comparativamente às estimativas anteriores, estes números constituem uma redução 

significativa. Para 2050, é estimado que o número de casos duplique, sofrendo um aumento 

para 16.276.070 casos na União Europeia (3,28%) e 18.846.286 casos na Europa (3%). Apesar 

destes dados, a Alzheimer Europe (2019) realça que existem ainda algumas limitações 

significativas relativamente à investigação disponível sobre a prevalência da demência, bem 

como inexistência de investigação relativamente à prevalência da demência precoce (em 

pessoas com menos de 65 anos), à prevalência dos diferentes tipos de demência, ao número de 

pessoas afetadas nos diferentes estágios, incluindo a fase do DCL e à prevalência da demência 

nas pessoas pertencentes às minorias étnicas (Alzheimer Europe, 2019). 



Catarina de Sousa Santos - Prevalência do DCL e da Demência na Consulta de Neuropsicologia do Serviço 

de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça 

 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Escola de Psicologia e Ciências da Vida 16 

Em Portugal, de acordo com os dados da Alzheimer Europe (2019), em 2018 foram 

registados 193 516 casos de demência, o equivalente a 1,88% da população portuguesa. Destes, 

59 989 casos pertenceram ao sexo masculino enquanto que 133 527 casos, corresponderam ao 

sexo feminino. É estimado um aumento destes números nos próximos anos, nomeadamente 229 

914 casos para 2025 e 346 905 casos para 2050 (Alzheimer Europe, 2019). 

Garcia et al. (1994) mencionaram que, relativamente à DA, não existiam razões para 

pensar que a prevalência em Portugal seria diferente dos outros países europeus. No entanto, 

no que concerne a outras etiologias, seria de esperar diferenças significativas, a título de 

exemplo, a elevada taxa de mortalidade devido a doenças cerebrovasculares, o que leva a crer 

que a DV possa ser superior em Portugal. 

Recentemente, Ruano et al. (2018) analisaram a prevalência do DCL e da Demência 

numa amostra recolhida no Norte de Portugal. A partir deste estudo, foi possível analisar que a 

prevalência do de todas as causas de défice cognitivo (irreversíveis e reversíveis) foi de 9,3% 

(7,5% nos homens e 10,5% nas mulheres). O DCL correspondeu a uma prevalência de 4% 

(5,3% nos homens e 3,1% nas mulheres) e a demência a 1% (0,4% nos homens e 1,3% nas 

mulheres). Quanto aos tipos de demência, o diagnóstico provável de DA foi encontrado em 

36,1% dos casos, de DV em 52,8% e, apenas um dos casos apresentou demência do tipo 

Parkinsónico (Ruano et al., 2018). Ao contrário da tendência encontrada na maior parte dos 

países da Europa Ocidental, em que a DA é o tipo de demência com maior número de casos, 

em Portugal, a principal causa de demência está associada a fatores vasculares que resultam na 

DV.  Vários fatores podem explicar as diferenças observadas na prevalência, mas a principal 

explicação pode estar associada à elevada incidência de casos de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) em Portugal, comparativamente com outros países. Para além disto, Portugal é o país 

com maior consumo de peixe da Europa, especialmente peixe gordo e existe a evidência que o 

consumo de ácidos gordos, nomeadamente ómega 3 e ómega 6, está associado ao risco reduzido 

de demência e DA. O fator positivo desta descoberta, é que a DV pode ser prevenida através da 

mudança nos estilos de vida, nomeadamente através de uma dieta saudável, prática de exercício 

físico regular e no controlo dos fatores de risco cardiovasculares (Ruano et al., 2018). 

 

2. Défice Cognitivo Ligeiro (DCL) 

A investigação indica que existem estados prodrómicos da DA, isto é, uma fase de 

défice cognitivo antes de a pessoa preencher completamente os critérios para demência. Este 

estádio intermédio tem sido designado de diversas formas, incluindo demência incipiente, DA 



Catarina de Sousa Santos - Prevalência do DCL e da Demência na Consulta de Neuropsicologia do Serviço 

de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça 

 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Escola de Psicologia e Ciências da Vida 17 

prodrómica, défice de memória isolado e DCL (Petersen, 2004). Na DSM-5, este insere-se nas 

Perturbações Neurocognitivas e é denominada de Perturbação Neurocognitiva Ligeira 

(American Psychiatric Association [APA], 2014).  

Neste estádio, os pacientes apresentam um defeito puro da memória episódica 

(recente) sem prejuízo funcional- o que não permite com que este estádio seja considerado 

demência. Os sintomas podem inicialmente passar despercebidos aos familiares próximos, ou 

frequentemente atribuídos a depressão, sendo que em muitos casos, ambas as situações 

contribuem para o aparecimento das alterações cognitivas (Petersen et al., 1999). Num tempo 

posterior, o paciente começa a demonstrar dificuldades no planeamento e execução de tarefas 

mais complexas e nas relações temporais (Santana & Cunha, 2005).  

Efetivamente, os critérios originais da Clínica Mayo originalmente observados para 

descrever o DCL focavam-se apenas num distúrbio de memória e foram desenvolvidos para 

elucidar os primeiros estádios sintomáticos da DA (Petersen et al., 1999). Atualmente os 

critérios podem ser descritos da seguinte forma: 1) Queixas de memória ou queixas cognitivas 

autorelatadas ou corroboradas por outra pessoa; 2) Défice de memória ou défice cognitivo 

objetivo; 3) Função cognitiva geral maioritariamente preservada; 4) Independência na 

funcionalidade/atividades de vida diária preservadas; 5) Ausência de demência (Petersen, 2004; 

Petersen et al., 2014). A criação destes critérios conseguiu alcançar dois objetivos: 1) aumentar 

o esquema de classificação além da memória e 2) reconhecer que o DCL pode progredir para 

outros diagnósticos que não a DA (Petersen, 2016).  

Este pode classificar-se como amnésico e não amnésico. O primeiro subtipo pode 

dividir-se em dois domínios 1) DCL amnésico domínio único- no qual a memória é o único 

domínio afetado e 2) DCL amnésico multidomínios- no qual a memória e outro/s domínio 

cognitivo (e.g. linguagem, função executiva e habilidades visuoespaciais) estão afetados. O 

segundo subtipo é caracterizado pela ausência de défice mnésico e pode dividir-se também em 

dois domínios 1) DCL domínio único não amnésico- no qual apenas um domínio que não a 

memória está comprometido e 2) DCL multidomínios não amnésico- no qual mais do que um 

domínio cognitivo, que não a memória, estão comprometidos (Petersen, 2007).  

No DCL amnésico, a diminuição da memória é o sintoma mais proeminente e 

provavelmente representaria uma forma prodrómica de DA. Esta é a forma mais comum de 

DCL. Além desse, o DCL com deterioração múltipla e comprometimento da memória também 

pode progredir para DA. No entanto, outros subtipos nos quais não existe o comprometimento 

da memória, mas sim défices em outras áreas, podem evoluir para outras formas de demência, 
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tais como Demência de Corpos de Lewy, Demência Frontotemporal (DFT) ou Demência 

Vascular. Sendo assim, a combinação de supostas etiologias e subtipos clínicos pode ser útil na 

previsão do tipo final de demência para a qual essas pessoas poderão evoluir (Anexo 1) 

(Petersen, 2004; Petersen, 2016).  

 

3. Demência 

A demência é caracterizada pelo declínio cognitivo ou modificações comportamentais 

(neuropsiquiátricas) em relação a um nível prévio de desempenho que causa perda da 

independência para as atividades de vida diária. Pode ocorrer através do comprometimento das 

funções corticais superiores, incluindo a memória, o pensamento, a orientação, a compreensão, 

o cálculo, a aprendizagem, a linguagem e o julgamento. A deterioração cognitiva faz-se 

acompanhar ou precede-se pela deterioração emocional, do comportamento social, do controlo 

e da motivação (ADI, 2012). Pode ser considerada uma perturbação na qual ocorre o declínio 

significativo do nível da cognição prévio, causando interferência na função ocupacional, 

doméstica ou social da pessoa.  

Uma forma clássica de conceptualizar a demência é considerar duas grandes categorias 

da doença: aquelas que são neurodegenerativas (originalmente denominadas de irreversíveis) e 

as não degenerativas (potencialmente reversíveis). A maior parte das demências nos idosos, é 

causada por algum grau de neurodegeneração. Algumas formas de demência neurodegenerativa 

são a DA, Demência de Corpos de Lewy, DFT e a demência associada à doença de Parkinson 

(DP). As causas comuns das demências não degenerativas que podem ocorrer ao longo do curso 

de vida, incluem défices vitamínicos (e.g. B12, tiamina), hipotiroidismo, hidrocefalia de 

pressão normal, abuso crónico de álcool, disfunção cognitiva relacionada com quimioterapia, 

infeções (e.g. vírus do papiloma humano), massas intracranianas (e.g. hematomas subdurais, 

tumores cerebrais), traumatismo cranioencefálico (TCE) e doenças psiquiátricas (e.g. 

ansiedade/depressão profunda) (Gale et al., 2018). 

A DSM-5 denomina o termo demência de Perturbação Neurocognitiva Major e define 

os seus critérios de diagnóstico (Anexo 2) (APA, 2014). 

Tendo isto por base, o termo demência diz respeito a um declínio significativo que 

interfere com o funcionamento diário do indivíduo e com a sua independência, fazendo com 

que haja um comprometimento nas suas funções sociais e funcionais (Parmera & Nitrini, 2015). 

É considerada a principal causa de dependência e incapacidade entre os idosos, tanto nos países 
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desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento. Sendo assim, é fulcral ter em 

consideração que esta síndrome não faz parte do envelhecimento normal (ADI, 2012). 

 

3.1.  Principais Tipos de Demência 

3.1.1.  Demências Degenerativas Primárias 

a.  Doença de Alzheimer (DA)- É a forma mais comum de demência, constituída por 50% 

a 70% dos casos. É uma doença que provoca a deterioração global, progressiva e irreversível 

dos vários processos cognitivos, nomeadamente da memória, atenção, concentração, 

linguagem e pensamento, o que resulta em alterações no comportamento, personalidade e 

funcionalidade dos sujeitos, dificultando a execução das suas atividades de vida diária 

(Associação Alzheimer Portugal, 2019b). Apesar da doença ter sido confirmada várias vezes 

em casos cujo início rondou os 40 anos, geralmente é a partir dos 60 anos que a sua 

prevalência aumenta de forma exponencial com a idade (Castro-Caldas & Mendonça, 2005). 

Desta forma, pode ser dividida em dois tipos: esporádica (após os 65 anos) e familiar (entre 

os 40 e os 60 anos) (Anexo 3) (Associação Alzheimer Portugal, 2019b). 

b. Doença de Corpos de Lewy- É a segunda causa mais frequente de demência 

neurodegenerativa, contudo o diagnóstico mantém-se um desafio, sobretudo nas fases 

iniciais da doença, visto que pode ter uma apresentação clínica heterogénea e ser facilmente 

confundida com outras doenças, incluindo DA e DP. As suas características clínicas 

baseiam-se em parkinsonismo primário, alucinações visuais recorrentes e precoces, 

perturbação do comportamento no sono REM e as flutuações cognitivas e da vigília. Dá-se 

também a perda progressiva das funções cognitivas e das capacidades motoras, alterações 

comportamentais e perda de autonomia (Anexo 3) (Monteiro et al., 2020). 

c. Demência Frontotemporal (DFT)- Trata-se de um distúrbio neurodegenerativo de 

início gradual, com mudanças progressivas no comportamento e défices de linguagem. Afeta 

sobretudo adultos entre os 50 e 60 anos, embora existam relatos de casos a partir dos 30 anos 

e até aos 90 anos. O termo DFT é usualmente utilizado para referir um conjunto de subtipos 

clínicos, nomeadamente: 1) variante comportamental da DFT (vcDFT); 2) variante 

semântica-Afasia Primária Progressiva (APP) e não-fluente e 3) DFT associada à doença do 

neurónio motor. Relativamente à sua epidemiologia, são geralmente consideradas a segunda 

causa mais comum de demência neurodegenerativa de início precoce (anterior aos 65 anos), 

seguida da DA e afeta ambos os sexos, numa distribuição aproximadamente igual (Anexo 3) 

(Finger, 2016). 
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d. Demência associada à doença Parkinson (DP)- Surge geralmente entre os 50 e os 80 

anos de idade, com um pico na sétima década de vida, sendo mais prevalente nos homens 

(3:1). A demência associada pode afetar até 80% dos doentes a longo prazo e surge numa 

fase mais avançada desta doença (Cabreira e Massano, 2019). Esta implica o 

comprometimento predominante das funções executivas, atenção, visuoperceção, memória 

e linguagem. Relativamente à memória, dá-se uma maior alteração da codificação do que da 

recuperação, refletindo um défice no lobo temporal como ocorre na DA. Estes défices 

tendem a permanecer-se estáveis durante muito tempo, o que pode ser limitante na predição 

desta demência (Toribio-Díaz & Carod-Artal, 2015).  

e. Degeneração Cortibasal (DCB)- É uma doença neurodegenerativa rara e progressiva. 

Originalmente foi descrita como uma entidade clínico-patológica distinta e recentemente 

como uma doença poliforma devido à sua complexidade- o conjunto clássico de sintomas 

está associado a múltiplas apresentações histológicas. As características cognitivas baseiam-

se nos défices de linguagem, visuoespaciais e executivos, apraxia e perturbações 

comportamentais. A memória geralmente mantém-se preservada enquanto que a linguagem 

é a mais prejudicada nos estádios inicias da demência (Oliveira et al., 2017). 

f. Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP)- É uma doença do sistema nervoso central, 

degenerativa, incapacitante e fatal, que afeta principalmente os idosos. Trata-se de uma 

demência rara e de difícil diagnóstico, também conhecida como Síndrome de Steele-

Richardson-Olszewski, que é muitas vezes diagnosticada incorretamente como DA ou DP. 

O seu desenvolvimento ocorre entre os 30 a 40 anos, com pico de início aos 63 anos. As 

alterações neuropatológicas são caracterizadas por perda neuronal e entrelaçamento 

neurofibrilar nos gânglios basais, tronco cerebral e cerebelo. Além dos sinais de 

parkinsonismo, ocorre deterioração cognitiva progressiva, depressão e labilidade emocional 

(Soler et al., 2019). 

3.1.2. Demência Vascular (DV) 

A DV é a segunda forma mais comum de demência e verificou-se recentemente que a 

sua incidência é mais alta do que previamente esperado (Associação Alzheimer Portugal, 

2019a). Admite-se que o número de casos possa ser ainda mais alto em regiões ou países que, 

como Portugal, possuem uma elevada prevalência de hipertensão arterial e de AVC. Trata-se 

de uma forma de demência não reversível - tem como substrato anatómico lesões estruturais do 

parênquima cerebral de natureza vascular - mas pode ser prevenida, tal como o AVC, através 

de um controlo adequado dos fatores de risco vasculares (prevenção primária) e pela instituição 
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precoce de medicação antiagregante ou anticoagulante (prevenção secundária). Esta forma de 

demência decorre com a alteração progressiva da memoria e de outras funções cognitivas. É 

confirmada pela história clínica, exame neurológico e estudo de imagem (evidência 

imagiológica de multienfartes cerebrais, enfarte em regiões estratégicas ou alteração severa da 

substância branca). É estabelecido um nexo causal entre a doença vascular e défice cognitivo, 

quando ocorre a instalação do défice cognitivo até três meses após o insulto vascular ou quando 

o défice cognitivo tem o perfil em escada. Para além dos multienfartes corticais, os critérios de 

diagnóstico admitem como causas de DV os enfartes em regiões estratégicas, como no tálamo 

e no lobo temporal esquerdo, ou alterações mais ou menos difusas da substância branca e dos 

gânglios da base. Estas formas de demência por enfartes estratégicos e demência vascular 

subcortical constituem subtipos ou formas particulares da demência vascular (Anexo 3) 

(Castro-Caldas & Mendonça, 2005). 

3.1.3.  Outras etiologias 

Diversas outras condições médicas estão associadas com a presença de sintomas 

demenciais. Estas podem ser devidas em causas Lesionais, Tóxico-Metabólicas ou 

Psiquiátricas. As primeiras podem ser constituídas por exemplo por: 1) Lesões Cerebrais Focais 

como tumores cerebrais, hematomas subdurais, esclerose múltipla e hidrocefalia de pressão 

normal (HPN); 2) Lesões Traumáticas, nomeadamente o traumatismo cranioencefálico (TCE); 

3) Doenças Infeciosas, como a demência associada ao vírus da imunodeficiência humana 

(VIH), sarcoidose e encefalites virais. As segundas pertencem por exemplo às Intoxicações 

Crónicas como é o caso da Demência Alcoólica (Neto et al., 2005). 

 

4. Fatores de Risco 

Até ao momento, a literatura que associa os fatores de risco à ocorrência do défice 

cognitivo e demência tem-se concentrado na relação entre um fator de risco individual e o 

resultado cognitivo posterior. Apesar disso, sabemos que o agrupamento ou a coocorrência dos 

fatores de risco é o cenário mais provável da ocorrência destes. Os fatores de risco 

populacionais mais observados incluem tabagismo, consumo excessivo de álcool, dieta pobre 

e sedentarismo. No entanto, embora a melhor evidência para a redução do risco de declínio 

cognitivo venha dos ensaios clínicos multifatoriais direcionados a múltiplos fatores de risco, 

ainda existe falta de conhecimento em relação ao impacto da carga dos fatores de risco e sua 

composição (Peters et al., 2019). 



Catarina de Sousa Santos - Prevalência do DCL e da Demência na Consulta de Neuropsicologia do Serviço 

de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça 

 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Escola de Psicologia e Ciências da Vida 22 

A demência depende de fatores biológicos próprios do indivíduo que podem também 

ser modificados por fatores ambientais tais como os hábitos de vida e os fatores sociais (Bayard 

et al., 2017).  

A idade é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de qualquer 

síndrome demencial, pois a prevalência da demência aumenta significativamente com a idade, 

apesar de não ter a mesma intensidade nas faixas etárias mais avançadas. Outro fator de risco 

não modificável para o aparecimento tardio da demência e da DA são os fatores genéticos 

dentro os quais a apolipoproteína E (APOE), que é considerada um risco aumentado de 

desenvolver demência ou DA quando são afetados os familiares de primeiro grau (Kivipelto et 

al., 2018).  

Para além dessas, a prevalência das demências é também influenciada por outras 

variáveis demográficas. Através de uma revisão sistemática de estudos de randomização, foi 

examinada a evidência genética para a associação causal entre o nível educacional e a 

probabilidade de demência ou DA. As estimativas causais apesar de se encontrarem na direção 

esperada com menor probabilidade de demência para cada ano de educação, não revelaram 

associação estatisticamente significativa (Kuźma et al., 2018). No entanto, Atalaia-Silva et al. 

(2008) defendem que a prevalência das demências é influenciada pela escolaridade, visto que 

quanto maior o nível de escolaridade, menor o risco de desenvolver quadros demenciais. O 

nível socioeconómico foi também considerado um fator de risco para a ocorrência de demência, 

verificado através de comparações entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento 

(Atalaia-Silva et al., 2008). Relativamente ao género, este também revelou ser um fator 

importante nos diferentes tipos de demência, apesar da demência demonstrar ser superior no 

sexo feminino (Bayard et al., 2017). Mesmo assim, estudos realizados na população chinesa 

com homens e mulheres revelaram não existir associação significativa entre a testosterona e o 

estradiol com a cognição global (Kuźma et al., 2018). 

Os fatores de risco modificáveis para o declínio cognitivo e demência estão agora bem 

estabelecidos e sabe-se que muitos deles são semelhantes aos do cancro e aos das doenças 

cardiovasculares (Peters et al., 2019). Estes incluem tabagismo, baixa atividade física, 

sedentarismo, dieta pobre, consumo excessivo de álcool, obesidade, hipertensão, diabetes 

mellitus e hipercolesterolemia na vida adulta e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares-

incluindo o AVC e as lesões cerebrais microvasculares (Kivipelto et al., 2018; Peters et al., 

2019). Para além disso é de clarificar que os efeitos destes fatores dependem muito da idade 

(Kivipelto et al., 2018). Quanto aos fatores de estilo de vida, os estudos apresentados na revisão 
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sistemática de Kuźma et al. (2018), não revelaram efeitos causais ou associações 

estatisticamente significativas do tabagismo, alcoolismo e café com o prejuízo cognitivo. Para 

além destes, também não foram encontradas associações estatisticamente significativas da 

obesidade e mecanismos relacionados, dislipidemia ou diabetes mellitus com o risco de 

desenvolver demência. No entanto, na avaliação da pressão arterial sistólica, os estudos 

revelaram que quanto mais alta esta fosse, menor eram as hipóteses de ocorrência de DA. Para 

além deste, outro dos resultados revelou que a glicemia de jejum elevada estava 

significativamente associada a uma maior hipótese de desenvolver DA (Kuźma et al., 2018). 

É de salientar também a importância dos antecedentes pessoais de doenças 

neurológicas (e.g. lesões cerebrais adquiridas) ou perturbações psiquiátricas (e.g. depressão), 

que podem contribuir para a ocorrência de défice cognitivo e demência e orientar  o diagnóstico 

para formas particulares de demência, bem como as intervenções farmacológicas, que 

precipitam frequentemente alterações cognitivas, principalmente nos idosos (Santana & Cunha, 

2005). A depressão tem sido do mesmo modo associada a um aumento do risco de desenvolver 

demência, bem como vários fatores psicossociais que têm sido considerados fatores de 

interesse, incluindo sentimentos de desespero, solidão, stress, perturbações do sono, baixo 

envolvimento social e cognitivo (Kivipelto et al., 2018; Peters et al., 2019). Quanto aos 

antecedentes de lesão cerebral adquirida, Hachinski et al. (2019) defendem que os fatores de 

risco que contribuem para o AVC são os mesmos que contribuem para a demência e que os 

indivíduos que sofreram um AVC têm duas vezes mais hipótese de a vir a desenvolver. Sendo 

assim, o diagnóstico e o tratamento precoce dos problemas vasculares podem interferir no 

desenvolvimento e no avanço dos quadros demenciais (Atalaia-Silva et al., 2008). O TCE 

também foi identificado como um fator de risco para o desenvolvimento de DA e outras 

demências, pois os danos provocados agravam-se com o aumento da idade e podem também 

ser responsáveis pelo início precoce da demência (Barnes & Seal, 2018; Mortimer et al., 1991).   

Por outro lado, o exercício físico e a dieta foram considerados fatores que promovem 

a neuroplasticidade e melhoram a reserva cerebral e cognitiva. Metanálises recentes mostraram 

que o exercício físico pode ajudar a preservar ou até melhor a função cognitiva, pois promove 

o aumento da massa encefálica (área pré-frontal e anterior do hipocampo), melhora a 

neurogénese e angiogênese e reduz os fatores de risco cardiovasculares. Por sua vez, foi 

observado que alguns padrões diatéticos poderiam possuir um efeito neuroprotetor (Ballarín-

Naya et al., 2021). Posto isto, Almendra-Pegueros (2017) realizou uma revisão sistemática, com 

o objetivo de avaliar a associação entre a dieta mediterrânea e o desempenho cognitivo, 
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demência, DA e mortalidade associada, numa população idosa. Os estudos sugeriram que a alta 

aderência a esta dieta, retarda o comprometimento cognitivo, reduz significativamente o risco 

de desenvolver demência e enfartes e reduz as mortes associadas. De facto, foram encontradas 

evidências suficientes de que a dieta mediterrânea protege contra o comprometimento cognitivo 

e o desenvolvimento da DA (Almendra-Pegueros, 2017). Estudos realizados com pessoas acima 

dos 65 anos com DCL demonstraram que até 35% desta população poderia recuperar a cognição 

normal através de uma intervenção precoce apropriada nos fatores de risco modificáveis, como 

é o caso da dieta e do exercício físico, ou por meio de intervenções em vários domínios 

(Ballarín-Naya et al., 2021). 

Desta forma, o declínio cognitivo ocorre nos múltiplos processos, mas apresenta 

diferenças individuais substanciais, que irão depender dos fatores anteriormente referidos. 

Apesar de alguns indivíduos apresentarem deterioração abrupta, outros apresentam maior 

resistência aos efeitos prejudiciais tanto do envelhecimento como dos fatores patológicos 

associados. As evidências que apoiam a reserva cognitiva incluem dados sobre o estilo de vida 

e resultados clínicos, pois os indivíduos com QI pré-mórbido, nível educacional e ocupacional, 

mais altos ou envolvimento em atividades de lazer na velhice têm um menor risco de 

desenvolver demência e taxas mais lentas de declínio cognitivo associado ao aumento da idade.  

A reserva cerebral e a reserva cognitiva não são mutuamente exclusivas- tanto as 

características estruturais como funcionais desempenham um papel em como o cérebro 

funciona em face das mudanças cerebrais relacionadas com o aumento da idade e patologia. 

Uma melhor compreensão da adaptabilidade do cérebro irá possibilitar abordagens para 

preservar ou aumentar tanto a reserva cerebral como a reserva cognitiva para atrasar ou reverter 

os efeitos relacionados com o declínio cognitivo associado à idade (Stern et al., 2019). 

 

5. Avaliação e Diagnóstico 

A avaliação neuropsicológica é imprescindível no diagnóstico e caracterização de uma 

demência. O diagnóstico da síndrome demencial obriga a essa avaliação formal, para a 

objetivação de um defeito da memória e de, pelo menos, outro domínio cognitivo. 

Adicionalmente, é uma necessidade absoluta para a caracterização tipológica e a distinção das 

diversas entidades causais (Santana & Cunha, 2005). 

Na avaliação cognitiva podem definir-se três grandes objetivos, que se correlacionam 

com os diferentes níveis de avaliação do paciente com demência e com as etapas da sua 

evolução: 1) Detetar ou identificar os doentes com deterioração cognitiva; 2) Confirmar o 
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diagnóstico, caracterizar os seus défices e estabelecer perfis cognitivos que possibilitem uma 

classificação nosológica; 3) Vigiar a evolução e avaliar a eficácia dos tratamentos. A escolha 

dos instrumentos de estudo mais adequados a cada um destes objetivos e a sua aplicação, 

dependerão do local e dos recursos humanos disponíveis, mas geralmente desenvolve-se de 

uma forma que continua a obedecer à lógica de evolução da doença: 1) A identificação do 

doente é feita por um neurologista ou outro e deve ter a características de uma avaliação breve 

do estado mental; 2) a caracterização cognitiva e o diagnóstico diferencial pressupõem uma 

avaliação neuropsicológica formal com uma bateria de testes aferidos. Trata-se de uma 

avaliação longa e extensa, feita por um neuropsicólogo em ambiente próprio e pretende 

descrever, quantificar e padronizar a deterioração nos vários domínios cognitivos. A partir do 

grau de disfunção em cada um destes domínios cognitivos que estão relacionados com áreas 

funcionais e anatómicas cerebrais, que são extrapolados a extensão e perfil da doença, fazendo-

se assim uma aproximação a um diagnóstico nosológico; 3) O controlo da evolução da doença 

deverá ser feita através da aplicação de uma bateria de avaliação semibreve e que seja 

reconhecidamente sensível à deterioração clínica e ao benefício farmacológico. Poderá ser 

utilizado um teste breve de rastreio ou uma escala de avaliação global que neste caso implica 

uma entrevista padronizada com o cuidador (Santana & Cunha, 2005). 

De forma geral, a avaliação neuropsicológica tem demonstrado a sua eficácia, pois 

além de ser um exame complementar que não pode ser substituído por um outro, seja de imagem 

ou análise de líquidos orgânicos, indica se existe ou não deterioração cognitiva e 

emocional/comportamental, carateriza e classifica as capacidades alteradas e mantidas, como 

também permite o estudo para a elaboração de planos de intervenção neuropsicológica (Pereira 

et al., 2019). 

 

Objetivos do Estudo 

O objetivo geral deste estudo foi o de estudar a prevalência do DCL e da demência na 

Consulta de Neuropsicologia do Serviço de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

Quanto aos objetivos específicos, foram estudados: 1) Verificar qual o tipo de 

demência mais prevalente nesta população; 2) Identificar qual a relação entre os processos 

demenciais e as variáveis sociodemográficas- género, idade e escolaridade; e 3) Identificar qual 

a relação entre os processos demenciais e os hábitos de vida (alcoolismo, tabagismo e 

obesidade), variáveis clínicas (hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, doenças coronárias, 

cardíacas, metabólicas, da tiroide e respiratórias e neoplasias), antecedentes neurológicos 
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(AVC, TCE e outros), antecedentes psiquiátricos (perturbações depressivas, de ansiedade, do 

sono e outros) e antecedentes familiares de demência.  

 

Hipóteses 

Como hipóteses de estudo, espera-se o seguinte:  

Hipótese 1: Maior prevalência da DV relativamente aos outros tipos de demência. 

Hipótese 2: Maior frequência dos processos demenciais com o aumento da idade. 

Hipótese 3: Maior frequência dos processos demenciais no sexo feminino. 

Hipótese 4: Maior frequência dos processos demenciais nos grupos com menor nível de 

escolaridade. 

Hipótese 5: Agravamento dos processos demenciais com determinados hábitos de vida, 

doenças, antecedentes neurológicos, antecedentes psiquiátricos e história familiar de demência. 

Hipótese 6: Maior frequência do DCL, DA e DV em pacientes com antecedentes de AVC. 

Hipótese 7: Maior frequência do DCL e DA em pacientes com antecedentes de TCE.  
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Capítulo 2-Metodologia 

1. Caracterização da Amostra 

A amostra deste estudo será constituída pelos pacientes referenciados para a Consulta 

de Neuropsicologia para avaliação de suspeita ou diagnóstico diferencial de demência entre 

2015 e 2019. Foram estudados 191 casos de pacientes adultos, 120 casos do sexo feminino 

(62,8%) e 71 casos do sexo masculino (37,2%), com idades compreendidas entre os 46 e os 87 

anos, residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM). 

A maioria dos pacientes é casado (70,7%), com uma escolaridade maioritariamente 

compreendida entre o primeiro e segundo ciclo (82,2%) e relativamente à profissão a amostra 

está também mais concentrada no grupo de trabalhadores não qualificados ou com menor 

especialização (e.g. como vendedores e trabalhadores da construção civil) (38,7%). Em relação 

ao concelho de residência, mais de metade dos casos provém de residentes no Funchal (59,7%), 

o que reflete a distribuição da população na ilha da Madeira em que metade da população é 

residente no Funchal (Apêndice I). 

 

1.1.  Critérios de Inclusão 

Ser residente na Região Autónoma da Madeira (RAM); 

Cumprir critérios clínicos para DCL, segundo Petersen (2004); 

Cumprir os critérios de diagnóstico para demência ou Perturbação Neurocognitiva 

Major, segundo a DSM-5 (Anexo 2) (APA, 2014). 

 

1.2.  Critérios de Exclusão 

Indivíduos encaminhados devido a queixas subjetivas de memória/esquecimentos 

benignos, e que, no entanto, não possuem critérios para DCL (Petersen, 2004). 

 

2. Variáveis Analisadas 

Para a realização deste estudo, foram recolhidos para análise os dados de referenciação 

como o motivo e a referenciação, o diagnóstico clínico final efetuado pelo médico (quando 

disponível) e as seguintes variáveis: 1) Variáveis sociodemográficas como idade, sexo, estado 

civil, nível de escolaridade, profissão e concelho de residência; 2) Hábitos de vida 

nomeadamente alcoolismo, tabagismo e obesidade; 3) Variáveis clínicas como hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, doenças coronárias, doenças cardíacas, doenças 

metabólicas/nutricionais, doenças da tiroide, doenças respiratórias e neoplasias; 4) 
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Antecedentes neurológicos, como é o caso dos  AVC e TCE; 5) Antecedentes psiquiátricos, 

nomeadamente as perturbações depressivas, de ansiedade e do sono-vigília; e por último 5) 

História familiar de demência. 

É de salientar que todas estas variáveis encontravam-se já presentes no registo e 

processo clínico de cada paciente e que as doenças e perturbações encontradas já haviam sido 

diagnosticadas.  

 

3. Procedimento 

Para a realização deste estudo foi necessário preencher o formulário do Pedido à 

Comissão de Ética do Hospital Dr. Nélio Mendonça/ Serviço de Saúde da Região Autónoma 

da Madeira (SESARAM) e elaborar um pedido ao presidente do Conselho de Administração 

do SESARAM, à diretora do Serviço de Neurologia e à responsável pela Consulta de 

Neuropsicologia do Hospital. Ademais, foi necessário requerer a autorização da orientadora de 

estágio académico no hospital e do orientador da dissertação da ULHT. Após a aprovação do 

pedido feito à Comissão de Ética do SESARAM, foi comunicado o parecer à Comissão de Ética 

e Deontologia da Investigação Científica da Escola de Psicologia e Ciências da Vida da ULHT.  

Tendo em conta que este trata-se de um estudo retrospetivo, a recolha dos dados foi 

realizada com base nos processos clínicos e nas informações recolhidas acerca dos pacientes na 

Consulta de Neuropsicologia. Desta forma, não foi necessário a administração dos 

consentimentos informados aos sujeitos que integram na amostra sendo que os dados foram 

recolhidos unicamente através do sistema informático do SESARAM, denominado de Atrium. 

Desde 2015 até 2019, foram referenciados para a Consulta de Neuropsicologia 

(Consultas do Exame Neuropsicológico) 551 novos pacientes. Inicialmente estimou-se que 

destes pacientes, cerca de 340 poderiam vir a ser incluídos na amostra, porque possivelmente 

poderiam possuir os critérios estipulados para a inclusão na amostra. Mais tarde na análise e 

recolha individual dos casos 191 pacientes cumpriram com os critérios estipulados inicialmente 

(critérios para DCL ou Demência), e os restantes foram excluídos por apenas possuíam queixas 

de memória subjetivas/esquecimentos benignos e associados ao envelhecimento normal. 

 

3.1.  Procedimento de análise estatística 

Os dados foram todos passados para uma matriz de excel onde ganharam a forma final 

de acordo com as variáveis que se pretendia estudar, como anteriormente referido. Os dados 

foram exportados para SPSS-versão 25.0, onde foram obtidas tabelas de frequências, testes de 
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independência e as árvores de decisão. Inicialmente o objetivo era o de observar o efeito 

individual das variáveis demográficas sobre as demências, mas isso não foi possível pelo menos 

para as variáveis de grupo etário, sexo e a escolaridade. Sendo assim, foi necessário recorrer às 

árvores de decisão que demonstraram que os processos demenciais são multifatoriais, ou seja, 

não podemos dizer que têm causa única. 

Tradicionalmente a inferência de dados requer de um conjunto de pressupostos, nem 

sempre satisfeitos na amostra, para colmatar esta situação surgiram os testes não paramétricos, 

entre os quais, o teste de independência do Qui-Quadrado é dos mais utilizados para avaliar a 

existência de associação entre variáveis nominais ou ordinais. Basicamente este teste parte do 

pressuposto que as duas variáveis em estudo são independentes, mas para valores de prova 

inferiores a 0,05 podemos rejeitar esta hipótese, isto é, as variáveis não são independentes ou 

por outras palavras, estão associadas. Neste trabalho obtivemos as percentagens para as colunas 

e comparando os valores das colunas podemos facilmente identificar a conjunção das variáveis 

que provocam a rejeição da hipótese de independência (Murteira et al., 2015; Pestana & 

Gageiro, 2014). 

Contudo, de forma a explorar mais a informação recolhida, foram obtidas árvores de 

decisão que são procedimentos multivariados, pois avaliam um conjunto de variáveis em 

simultâneo e permitem a hierarquização das mesmas definindo segmentos homogêneos da 

amostra, sem necessidade de pressupostos.  O resultado decorre através de procedimentos de 

interações dos dados que definem os pontos de coorte ou segmentos das variáveis originais, 

sem a intervenção do investigador. Existem vários algoritmos, mas para variáveis nominais e 

amostras de reduzidas dimensões, o procedimento CHAID EXHAUSTIVE (Chi-squared 

Automatic Interaction Detector Exhaustive) que tem por base o teste do Qui-Quadrado, 

apresenta os resultados de forma semigráfica pois mostram a distribuição em cada nó e o teste 

de Qui-Quadrado para confirmar as diferenças obtidas entre os grupos (Maimon & Kokach, 

2010). 

 

4. Proteção de Dados 

Os dados dos pacientes que fazem parte da amostra deste estudo foram recolhidos 

apenas para análise estatística. Não foi recolhida qualquer tipo de informação que permitisse a 

identificação dos sujeitos. O número do processo clínico de cada paciente apenas foi mantido 

durante a fase da recolha dos dados de modo a evitar equívocos, sendo que este foi 

posteriormente removido e não fez parte da base de dados final do projeto de investigação. 
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Capítulo 3-Resultados e Discussão 

1. Resultados 

Os pacientes referenciados para a Consulta de Exame Neuropsicológico, foram 

sobretudo encaminhados pelo Serviço de Neurologia (82,2%), seguido do serviço de Medicina 

Física e Reabilitação (MFR) e Medicina Interna (5,2% cada um). Foram encontradas diferenças 

significativas quanto aos processos demenciais nos encaminhamentos do serviço de MFR, que 

são sobretudo do grupo de pacientes do DCL, e os da Medicina Interna e Psiquiatria que são na 

sua maioria do grupo da demência (X2
(9)=17,548; p=0,041). Os principais motivos das 

referenciações são o Diagnóstico diferencial das demências, seguido da Suspeita de demência 

e da Avaliação de sequelas cognitivas devido a lesão cerebral. Foram encontradas diferenças 

significativas (X2
(5)=16,122; p=0,007) visto que no grupo do DCL 21,8% possuíam queixas de 

memória e 25,5% sequelas cognitivas provocadas por lesão enquanto que no grupo da 

demência, o motivo mais frequente foi o diagnóstico diferencial (30,9%) (Apêndice II). 

Dos 191 processos demenciais estudados, 113 corresponderam à etiologia 

degenerativa, ou seja 59,2% dos casos, e 37 à etiologia vascular, isto é 17,8% dos casos. Os 

restantes sete casos (3,7%) encontram-se ainda em estudo (Apêndice III). 

Relativamente ao DCL este foi composto por 55 casos, dos quais 23 (41,8%) são de 

etiologia degenerativa, 19 (34,5%) de etiologia vascular, 12 (21,8) devido a outras condições 

médicas e um que permanece em estudo. No que diz respeito à demência, esta foi constituída 

por 136 casos ou seja 71,3% do total da amostra. Quanto aos tipos de demência, a DA foi a que 

surgiu com maior frequência, com 53 casos (39%), seguida da DFT com 25 casos (18,4%) e da 

DV com 18 casos (13,2%). Estes três tipos de demência por si só, constituem um total de 72,1% 

de todas as demências. Os restantes tipos de demência representaram apenas 27,9% da 

demência (Apêndice III). 

Na Consulta do Exame Neuropsicológico de 2015 até 2019 foram registados um total 

de 551 casos. Destes, a prevalência dos processos demenciais foi de 34,7% (IC 95% 27,9 – 

41,4/100). A prevalência de DCL nesta população equivaleu a 10% (IC 95% 5,7 – 14,2/100) e 

de demência a 24,7% (IC 95% 18,6 – 30,8/100). Quanto aos tipos de demência, a DA surgiu 

particularmente com uma prevalência de quase 10% (IC 95% 5,4 – 13,8/100), seguida da DFT 

com 4,5% (IC 95% 2,8 – 6,27/100), a DV com 3,3% (IC 95% 0,8 – 5,8/100), as demências 

Lesionais com 2% (IC 95% 0,83 – 3,16/100), as Tóxico-metabólicas com 1,1% (IC 95% 0,22 – 

1,96/100) e por último, com a mesma prevalência de 0,9%, a DP e as Psiquiátricas (IC 95% 0,12 

– 1,7/100). Os restantes tipos de demência -Demência Mista (DA e DV), Demência de Corpos 
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de Lewy, DCB e PSP- como surgem com uma frequência muito reduzida, não foi possível 

calcular os intervalos de confiança para cada uma delas (Apêndice IV). 

Em relação às variáveis sociodemográficas, no que diz respeito à idade, a faixa etária 

mais afetada pelos processos demenciais revelou ser a dos 75-79 anos com 23,6% de todos os 

casos. Com respeito ao DCL, a faixa etária com maior número de casos foi a dos 65-69 anos, 

com 21,2%, seguida da faixa etária dos 75-79 anos com 14,6%. É também de salientar que a 

faixa etária dos 80-84 anos representou 10,9% do grupo do DCL (valor superior ao esperado). 

No que toca à demência, a faixa etária mais acometida foi a dos 75-79 anos com 27,2% de todos 

os casos de demência, valor superior ao total de pacientes da amostra. No mesmo sentido, 2,6% 

da amostra pertence à faixa etária dos 85 e mais anos e 2,9% pertencem aos casos de demência 

desta faixa etária. Embora os dados revelem uma tendência para um maior número de casos nas 

faixas etárias com mais idade, o teste de Qui-Quadrado (X2
(8)=12,264 ;p=0,14), não permitiu 

concluir que existem diferenças significativas entre a idade e os processos demenciais 

(Apêndice V). 

Considerando o sexo dos pacientes, 62,8% foram do sexo feminino e os restantes 

pertenceram ao sexo masculino.  Dos pacientes com DCL, 41,8% são do sexo masculino, valor 

superior ao registado na amostra e entre os pacientes com demência 64,7% fazem parte do sexo 

feminino (valor um pouco superior ao esperado). Apesar do afastamento entre os valores 

observados e os valores esperados, as diferenças observadas não possuíram significado 

estatístico (X=0,714; gl=1; p=0,398) (Apêndice V). 

Relativamente ao estado civil, mais de 70% do total de pacientes são casados, seguidos 

de 17,4% viúvos, 5,3% solteiros e 6,3% divorciados. Em termos percentuais não foram 

encontradas distinções entre os processos demenciais e o estado civil, pelo que não se 

registaram diferenças significativas (X2
(3)=0,447; p=0,93) (Apêndice V). 

No que respeita ao nível de escolaridade, o primeiro ciclo concentra mais de 73% dos 

pacientes da amostra. Este valor varia pouco entre os pacientes com DCL (72,7%) e os pacientes 

com demência (74,3%). Os pacientes com o segundo ciclo representam 8,4% da amostra, 9,1% 

e 8,1% do grupo com DCL e do grupo com demência respetivamente. O terceiro ciclo é 

composto por 6,8% da amostra, 7,3% entre os casos com DCL e de 6,6% dos têm demência. O 

ensino secundário concentra 3,7% do total, 3,6% pertencentes ao DCL e 3,7% à demência. Por 

último, com um valor inferior (seis casos) com o ensino superior (3,1%), entre o DCL este 

grupo representa 5,5% e 2,2% das demências. Contrariamente, a população analfabeta constitui 

1,8% dos casos de DCL e 5,1% do total das demências, sendo que era esperado apenas 4,2%. 
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Em suma, diferenças encontradas não foram consideradas significativas (X2
(5)=2,436; p=0,786) 

(Apêndice V). 

Quanto à profissão, a maior parte dos processos demenciais (52,9%), concentrou-se 

em profissões não qualificadas, seguida das profissões qualificadas da indústria, construção e 

artífices (15%). As restantes profissões surgiram com um número muito reduzido de casos e o 

teste de hipóteses revelou ser inconclusivo (X2
(7)=9,393; p=0,226) (Apêndice V). 

Considerando o concelho de residência, o Funchal concentrou a maior parte da amostra 

(59,7%), seguido de Santa Cruz (13,6%) e de Câmara de Lobos (8,2%). A maior parte dos 

pacientes com DCL (69,1%) e com demência (55,9%) vivem também no Funchal. A nível de 

significância, não foram encontradas diferenças significativas (X2
(9)=9,813; p=0,366) 

(Apêndice V). 

Para avaliar os hábitos de vida, foram considerados o alcoolismo, tabagismo e 

obesidade. A tabela apresenta apenas os casos em que estas variáveis ocorrem. Do conjunto dos 

processos avaliados, o alcoolismo encontra-se presente em 12,6%, sendo que em 9,1% dos DCL 

houve registo de alcoolismo e também em 14% das demências. O teste de hipóteses para 

confirmar a existência de associação resultou num valor-p superior a 0,05 (X2
(1)=0,849; 

p=0,357), pelo que não é possível concluir se existem diferenças significativas entre os 

processos demenciais e o consumo de álcool. Quanto aos hábitos tabágicos 11,5% dos pacientes 

referiram consumo excessivo de tabaco. Este grupo surge com maior frequência entre os 

doentes com DCL (16,4%), comparativamente com os doentes com demência (9,6%). Ainda 

assim, as diferenças observadas não têm significado estatístico (X2
(1)=1,779; p=0,182). Em 

relação à obesidade, esta encontra-se presente em 20,9% dos pacientes. No grupo do DCL 20% 

dos casos possuem obesidade e no grupo das demências são 21,3% dos casos. Assim sendo, as 

diferenças encontradas não revelaram ser significativas (X2
(1)=0,041; p=0,839) (Apêndice VI). 

A deterioração cognitiva nos processos demenciais pode também ser afetada pelas 

variáveis clínicas. Em relação à hipertensão arterial, esta manifestou-se em 53,9% da amostra, 

63,6%, no DCL e 50% observados entre os pacientes com demência. O efeito da hipertensão 

arterial nos processos demenciais, não foi significativo (X2
(1)=2,931; p=0,087). Quanto à 

doença de diabetes mellitus, a incidência na amostra foi de 24,1%, sendo este valor baixo 

quando comparado com os 27,3% do grupo do DCL e alto quando comparado com os pacientes 

com demência. No entanto, as diferenças encontradas não foram significativas (X2
(1)=0,43; 

p=0,512). Relativamente à dislipidemia esta surgiu em 42,4% da amostra, 47,3% do grupo do 

DCL e 40,4% do grupo das demências, todavia, estas diferenças não revelaram significado 
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estatístico (X2
(1)=0,748; p=0,387). As doenças coronárias apareceram em 11,5% dos casos 

estudados, 11% nos pacientes com DCL e 11,8% nos pacientes com demência. As semelhanças 

entre os valores percentuais justificam os resultados não significativos do teste de hipóteses 

(X2
(1)=0,028 ; p=0,867). Relativamente às doenças cardíacas manifestaram-se em 27,8% da 

amostra, 27,3% pertencentes ao DCL e 27,9% à demência. As diferenças encontradas também 

não tiveram significado estatístico (X2
(1)=0,009 ; p=0,926). A percentagem dos pacientes que 

possuem doenças metabólicas e nutricionais foi de 6,3%, com 9,1% do grupo do DCL e 5,2% 

do grupo da demência, logo as variáveis são independentes (X2
(1)=1,035 ; p=0,309). As doenças 

da tiroide e as doenças respiratórias apareceram com a mesma frequência (7,9%). Entre os 

pacientes que têm DCL o valor foi de 9,1% e 7,4% entre os que têm demência. Embora a 

diferença das percentagens, o teste de hipóteses não foi significativo (X2
(1)=0,163; p=0,686). 

Por último, as neoplasias surgiram em 16,2% dos pacientes, com 18,2% no grupo do DCL e 

15,4% no grupo da demência. No entanto, não foram novamente encontradas diferenças 

estatísticas (X2
(8)=10,598; p=0,226) (Apêndice VII). 

Quanto à associação entre os processos demenciais e os antecedentes neurológicos, 

14,7% da amostra já sofreu pelo menos um AVC, 29,1% um TCE e 11,5% outro tipo de 

antecedente neurológico (Esclerose Múltipla, Epilepsia, Tumores Cerebrais, HPN, Aneurisma, 

Síndrome Vertiginoso, Encefalite Herpética).  No grupo do DCL 29,1% tiveram AVC, 1,8% 

tiveram TCE e 11% outras condições neurológicas. Quanto ao grupo da demência 8,8% tiveram 

AVC, 5,2% tiveram TCE e 11,7% outras condições neurológicas. Apesar disso, não foram 

observadas diferenças significativas entre os processos demenciais e antecedentes de AVC 

(X2
(1)=12,858 ;p<0,001), TCE (X2

(1)=1,081 ; p=0,298) ou outras condições neurológicas 

(X2
(6)=5,107; p=0,53) (Apêndice VIII). 

No que toca à influência dos antecedentes psiquiátricos nos processos demenciais, 

foram observados 26,2% de perturbações depressivas. Entre o grupo do DCL este valor 

aumenta para os 40% e nas demências é de 20,1%. Estas diferenças percentuais justificam a 

existência de diferenças significativas (X2
(1)=7,636; p=0,006). Foram observadas na amostra 

3,7% dos pacientes com perturbações de ansiedade, esta percentagem é de 9,1% entre os 

pacientes com DCL e de 1,5% nos pacientes com demência. Foi comprovada a existência de 

associação entre os processos demenciais e as perturbações de ansiedade (X2
(1)=6,441; 

p=0,011). Quanto às perturbações do sono-vigília, estas surgiram em 7,9% dos pacientes, sendo 

que nos pacientes com DCL foram 10,9% e nos pacientes com demência 6,6%. Não obstante, 

as diferenças encontradas revelaram não ser significativas (X2
(1)=0,997; p=0,318). Quanto às 
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outras perturbações psiquiátricas encontradas na amostra, não foi observada qualquer 

associação (X2
(1)=0,013 ; p=0,909) (Apêndice IX). 

Na amostra foram observados 10% dos casos com história familiar de demência. Entre 

os casos com DCL, a percentagem é de 11% e entre os da demência de 9,6%. A proximidade 

destes valores permite compreender porque não existem diferenças significativas (X2
(1)=0,08; 

p=0,778) (Apêndice X). 

Para avaliar a relação entre a existência de AVC e o DCL, DA e DV, foram 

encontrados dentro dos pacientes que sofreram um AVC, 59,3% com DCL, 14,8% com DA e 

25,9% com DV. O teste de Qui-Quadrado confirmou a existência de associação, provocada pelo 

grande número de casos de AVC tanto no DCL como na DV (X2
(2)=11,243; p=0,004) (Apêndice 

XI). 

Para finalizar, na relação entre antecedentes de TCE e o DCL e DA não existiram 

diferenças significativas. Contudo, ao incluir outras formas de demência com antecedentes de 

TCE, foram observadas diferenças significativas (X2
(5)=59,162; p<0,001), devido às demências 

lesionais (traumáticas), DV e demências psiquiátricas (Apêndice XII). Por outro lado, no grupo 

dos pacientes sem antecedentes de TCE, foram observados um maior número de casos com 

DCL e DA. 

 

2. Discussão 

Analisados os resultados, chegou-se à conclusão de que a maioria dos pacientes que 

apresentaram processos demenciais entre 2015 e 2019, são mulheres com idades entre os 60 e 

79 anos, casadas, com escolaridade máxima até ao segundo ciclo, com profissões não 

qualificadas e residentes no Funchal. Consequentemente, as características dos processos 

demenciais são bastante homogêneas nesta amostra, pelo que, para este conjunto de variáveis 

não foram encontradas diferenças significativas entre os processos demenciais, como seria de 

esperar. Segundo Bayard et al. (2017), o sexo feminino tem uma expectativa de vida superior à 

do sexo masculino, logo, tendo em conta que os processos demenciais aumentam em idades 

mais avançadas, as mulheres acabam por ser as mais afetadas. Para além disso, como se trata 

de uma população mais idosa, as mulheres tinham menor acesso à educação e em obter 

empregos qualificados, pois geralmente eram destinadas a trabalhos domésticos e cuidados 

familiares (Bayard et al., 2017). 

No total da amostra, aproximadamente um em cada três pacientes foi diagnosticado 

com DCL, e os restantes com demência. Este valor evidencia a necessidade da prevenção 
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precoce, pois tendo em conta que o défice cognitivo é uma síndrome com clara relevância 

clínica, deve ser por isso mantido como o foco principal da prevenção (Kivipelto et al., 2018). 

Para além disso, através da prevenção é possível retardar ou prevenir que os pacientes que ainda 

se encontram no estádio de DCL evoluam para demência (Petersen, 2016). Os processos 

demenciais de etiologia degenerativa foram os mais comuns nesta amostra. Isto pode ser 

explicado devido à idade avançada na qual eles ocorrem, bem como a ocorrência em simultâneo 

de vários fatores de risco. Isto vai ao encontro do estudo de Kivipelto et al. (2018), no qual é 

referido que os fatores de risco coocorrem ao longo de toda a vida dos indivíduos, o que vai ser 

determinante para o desenvolvimento de DCL e demência. 

O Serviço de Neurologia destacou-se por ser aquele que mais encaminhamentos fez 

para esta consulta, com base nesta amostra, por ser o Serviço na qual a Consulta está inserida e 

porque estes profissionais estão mais sensibilizados e em alerta para os sinais e sintomas 

relacionados com os processos demenciais. 

Quanto às hipóteses levantadas, todas foram concluídas, algumas foram refutadas e 

outras confirmadas total ou parcialmente. 

Relativamente à prevalência dos tipos de demência, a DA apresentou-se como a mais 

prevalente nesta consulta, seguida da DFT e em terceiro lugar da DV. Este resultado contraria 

a hipótese proposta.  De facto, estes resultados vão ao encontro daquilo que é encontrado na 

revisão da literatura sobre a DA ser de um modo geral, a forma de demência com maior 

prevalência (50%-70% dos casos) (Associação Alzheimer Portugal, 2019b). No entanto, como 

já foi visto anteriormente no estudo de Ruano et al. (2018), a nível nacional a principal causa 

de demência está associada aos fatores vasculares, ou seja, à DV, devido ao elevado número de 

casos de AVC. Sendo assim, os resultados encontrados fogem um pouco à tendência encontrada 

em Portugal e assemelham-se mais com os dados encontrados nível da Europa Ocidental 

(Ruano et al., 2018). 

Quanto à frequência dos processos demenciais em idades mais avançadas (hipótese 2), 

o teste de hipóteses do Qui-Quadrado não revelou diferenças significativas, embora os dados 

apontassem para um aumento do número de casos entre as faixas etárias superiores. De facto, 

a idade é o fator de risco mais fortemente conhecido para o desenvolvimento da demência e a 

sua incidência e prevalência aumentam exponencialmente após os 65 anos e quase que o 

número de casos duplica a cada cinco anos a partir dos 65 anos (Kivipelto et al., 2018). No 

entanto, parte de não terem sido encontradas diferenças significativas nesta amostra deve-se ao 

facto das classes etárias serem de amplitude reduzida. Tendo isto em conta, foi obtida uma 
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árvore de decisão (Apêndice XIII) que mostrou associação entre a idade (dois conjuntos de 

faixas etárias mais homogéneos) com os processos demenciais. O primeiro conjunto foi 

constituído pelos indivíduos com idades entre os 45 aos 69 anos e revelou concentrar maior 

número de DCL. Por outro lado, o outro conjunto incluía os sujeitos a partir dos 70 anos e 

encontrava-se principalmente no grupo dos DA. Estas diferenças entre estes dois grupos 

revelaram ser significativas, o que acabou por confirmar a hipótese proposta. As diferenças 

encontradas, permitem estabelecer uma linha temporal entre as idades com maior probabilidade 

de se desenvolver DCL (45-69 anos) e demência (a partir dos 70). É de salientar aqui, a 

importância da aplicação de testes de rastreios cognitivo nos cuidados de saúde primários de 

forma a detetar precocemente o declínio cognitivo (Guerreiro, 2010). Desta forma, a 

intervenção seria realizada de forma precoce e provavelmente o grupo do DCL iria estender-se 

a idades ainda mais superiores. 

Relativamente ao efeito do sexo nos processos demenciais (hipótese 3), nesta amostra 

não foi possível aferi-lo. Isto pode ocorrer visto que a amostra é constituída sobretudo por 

mulheres. Sendo assim, foi novamente obtida uma árvore de decisão (Apêndice XIII) que para 

além de concluir que o sexo provoca diferenças significativas nos processos demenciais, ainda 

dividiu o sexo masculino e feminino com o tipo de demência mais comum a cada um deles. O 

sexo feminino apresentou uma maior frequência de DA, enquanto que o sexo masculino revelou 

uma maior frequência do DCL. Tal foi também observado no estudo retrospetivo do sul do 

Brasil, em que a demência ocorreu mais frequentemente no sexo feminino, mas no entanto, 

apresentou-se de forma mais precoce no sexo masculino, o que pode ser justificado pelos 

hábitos de vida classicamente associados com o sexo masculino como o consumo excessivo de 

álcool e o tabagismo (Souza et al., 2020). É de ressaltar que nesta análise a variável idade foi 

incluída, mas não revelou importância quando comparada com o sexo nesta amostra. 

Quanto à influência da baixa escolaridade nos processos demenciais, esta variável por 

si só não revelou significância estatística. Contudo, quando incluída na árvore de decisão 

anterior (Apêndice XIII) observa-se uma interação significativa entre a escolaridade e o sexo, 

sendo que no grupo dos homens, a escolaridade contribui para a diferenciação dos processos 

demenciais. Por um lado, surgem maioritariamente a DP nos sujeitos com o segundo ciclo e 

secundário e por outro, o DCL nos sujeitos com os restantes níveis de escolaridade. De facto, a 

literatura apresenta a baixa escolaridade como um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento dos processos demenciais (Atalaia-Silva et al., 2008). 
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Quanto à influência dos hábitos de vida (tabagismo, alcoolismo e obesidade) e das 

doenças encontradas, não foi possível estabelecer nenhuma associação com os processos 

demenciais. Embora fossem feitas outras análises estas não conduziram a qualquer conclusão. 

Isto justifica-se com o baixo número de ocorrências nestas variáveis. Relativamente aos 

antecedentes neurológicos, apenas na ocorrência de AVC notou-se um aumento da 

probabilidade de se desenvolver DCL, explicado por Hachinski et al. (2019) que defendem que 

a ocorrência de um AVC duplica a probabilidade de vir a desenvolver demência. Por outro lado, 

contrariamente ao encontrado na literatura por Barnes e Seal (2018) e Mortimer et al. (1991), 

não foi possível estabelecer uma associação entre antecedentes de TCE e os processos 

demenciais. No que respeita aos antecedentes psiquiátricos, estes demonstraram efeito de 

diferenciação entre o DCL e a demência, acometendo maioritariamente o DCL. De facto, a 

depressão, ansiedade e outros fatores psicossociais, têm sido considerados fatores de interesse, 

associados à deterioração cognitiva, no entanto podem também gerar confusão diagnóstica com 

a demência (Kivipelto et al., 2018; Neto et al., 2005). Do mesmo modo, apesar de 10% dos 

processos demenciais estarem associados à história familiar de demência, esta história não 

revelou ser determinante entre a ocorrência de DCL ou demência. No entanto é considerada por 

Atalaia-Silva et al. (2008), como um risco aumentado até quatro vezes de desenvolver 

demência, quando são afetados os familiares de primeiro grau, como é o caso destes pacientes. 

Tendo isto em conta, o agravamento dos processos demenciais foi confirmado parcialmente 

com alguns destes fatores de risco (hipótese 5). 

Quanto à maior frequência esperada do DCL, DA e DV nos processos demenciais 

(hipótese 6), os autores apontam que a patologia vascular está associada ao risco de desenvolver 

DV, mas também tem sido relacionada com o DCL e a DA. No entanto apenas houve uma 

maior frequência dos casos que sofreram um AVC no DCL e na DV porque os casos de DA 

encontraram-se mais concentrados no grupo que não sofreu AVC, confirmando-se parcialmente 

a hipótese proposta. Deste modo, o diagnóstico e o tratamento precoce das doenças vasculares 

podem interferir no desenvolvimento e avanço destes quadros demenciais (Atalaia-Silva et al., 

2008). 

Por outro lado, no aumento da frequência esperada dos casos com antecedentes de 

TCE no DCL e DA (hipótese 7), o DCL e DA revelaram estar mais concentrados entre os que 

não têm antecedentes de TCE, logo a última hipótese não se confirma. Por outro lado, é de 

sublinhar que foram encontradas outras formas de demência, como é o caso das Lesionais 

(Traumáticas-TCE) e da DV, que revelaram uma maior probabilidade de ocorrência na 
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sequência de um TCE. No entanto, apesar de Mortimer et al. (1991) descreverem o TCE como 

um fator de risco para o desenvolvimento da DA, é também considerado por Barnes & Seal 

(2018), um fator de risco para o desenvolvimento de outro tipo de demências. 
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Conclusão 

O presente estudo é de um grande interesse atual, tendo em conta que os processos 

demenciais aumentam em simultâneo com o avançar da idade e que graças aos avanços médicos 

e de saúde a população tem consequentemente uma maior longevidade. Este poderá auxiliar na 

implementação de mecanismos de prevenção, controlo e tratamento da deterioração cognitiva. 

Os objetivos estipulados inicialmente foram todos cumpridos, desde o estudo da 

prevalência do DCL e da demência na Consulta de Neuropsicologia, até a influência das 

variáveis sociodemográficas e clínicas nestes processos demenciais. 

A pertinência central deste estudo foi a de estabelecer um ponto de partida no sentido 

de conhecer melhor para melhor cuidar e tratar. Os resultados ainda que advindos de uma 

amostra clínica foram os primeiros referentes à realidade da população madeirense e 

constituíram, numa primeira instância, a base para uma melhor gestão e planeamento de 

metodologias de intervenção adequadas às reais necessidades, no âmbito da Consulta de 

Neuropsicologia do Serviço de Neurologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça de modo a 

reconhecer e planear necessidades de intervenção a cada indivíduo e o seu cuidador. Por outro 

lado, a identificação dos fatores de risco modificáveis encontrados, serão também fundamentais 

no auxílio do planeamento de metodologias de prevenção. 

Este estudo, mesmo sendo uma amostra clínica, confirmou a associação com algumas 

variáveis sociodemográficas, como é o caso da idade e do sexo e a relação com os antecedentes 

de AVC e TCE com alguns tipos de demência e a existência de associação entre os processos 

demenciais e as perturbações de ansiedade. 

O diagnóstico precoce das demências degenerativas, particularmente da DA, é uma 

questão de grande interesse para investigadores e clínicos, sendo o conhecimento do perfil 

cognitivo na fase pré-clínica fundamental para o diagnóstico, para o prognóstico e para a 

intervenção farmacológica e não-farmacológica. 

A prevenção da demência através da modificação dos fatores de risco tem o potencial 

de conter o aumento do número de pessoas que vivem com demência. Neste sentido, a aderência 

a alterações nos hábitos de vida é a questão chave da eficácia em qualquer intervenção. Para 

além disso, a compreensão dos fatores que promovem ou não os processos demenciais, é 

necessária e o efeito que a melhoria nos hábitos de vida pode ter no estado de saúde dos sujeitos 

deve ser também considerada, incluindo os benefícios para além da prevenção da demência. As 

intervenções nos múltiplos domínios para a gestão dos fatores de risco vasculares relacionados 
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com os hábitos de vida nos adultos e idosos, são aquelas que mais terão efeito não só ao nível 

da cognição, mas também na prevenção de outras doenças crónicas (Kivipelto et al., 2018). 

 A possibilidade da prevenção da demência tem vindo a ser sustentada pela abundância 

dos estudos observacionais, que têm demostrado que o défice cognitivo tardio e a demência são 

perturbações multifatoriais e heterogéneas, despoletadas por uma constelação de fatores de 

risco e proteção genéticos e ambientais incluindo fatores vasculares, psicossociais e hábitos de 

vida. Muitos destes são fatores potencialmente modificáveis o que possibilita a oportunidade 

de prevenção (Kivipelto et al., 2018). 

Como perspetivas futuras, a continuidade deste estudo irá permitir um seguimento dos 

casos com DCL, com o objetivo de identificar para que tipo de demência esses casos 

possivelmente poderão progredir e quais os fatores de risco associados a cada um deles. Outra 

sugestão seria a de obter as datas de diagnóstico, que em alguns casos estavam omissas, de 

forma a calcular o intervalo de tempo entre a data do encaminhamento e a data final do 

diagnóstico. Além disso, seria útil realizar um estudo de seguimento com pacientes que 

sofreram uma lesão cerebral (e.g. AVC ou TCE) e avaliar quantos deles apresentaram sinais de 

deterioração cognitiva, se evoluíram ou não para algum processo demencial e qual o intervalo 

de tempo desde a ocorrência da lesão até ao aparecimento dos primeiros sinais/sintomas. Para 

além destas sugestões, era de grande importância a colocação de neuropsicólogos nos cuidados 

de saúde primários para a deteção do declínio cognitivo, através da avaliação neuropsicológica, 

com o objetivo de intervir precocemente nestes casos e retardar ou evitar o aparecimento dos 

processos demenciais. 

Tendo em conta que a vigilância epidemiológica é um instrumento fulcral para a 

planificação, gestão e distribuição dos recursos, para o seguimento da evolução da demência e 

avaliação do impacto dos programas de prevenção, seria importante a criação de um registo 

clínico de vigilância epidemiológica no SESARAM.  
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Anexo 1- Fenótipos Sindrómicos e Possíveis Etiologias do DCL 

Nota. Critérios-chave do Primeiro Simpósio- Fenótipos sindrômicos e possíveis etiologias; 

Fonte: Traduzido de Petersen, R. (2016). Mild cognitive impairment. CONTINUUM, 22(2), p.406. 
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Anexo 2- Critérios de Diagnóstico da Demência- DSM-5  

Nota. Critérios de Diagnóstico da Perturbação Neurocognitiva Major-DSM-5; 

Fonte: American Psychiatric Association [APA]. (2014) Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 

DSM-5 (5ª ed). Artmed, 7200. 

 

  

Perturbação Neurocognitiva Major 

Critérios de Diagnóstico 

A. Evidência de declínio cognitivo significativo em relação a um nível prévio de desempenho num ou 

mais domínios cognitivos (atenção complexa, funções executivas, aprendizagem e memória, 

linguagem, capacidade percetivomotora ou cognição social) com base em: 

1. Preocupação do indivíduo, de um informador conhecedor ou do clínico de que existe um declínio 

significativo na função cognitiva; e 

2. Um défice substancial no desempenho cognitivo, preferencialmente documentado por testes 

neuropsicológicos estandardizados ou, na sua ausência, por outra avaliação clínica quantitativa. 

B. Os défices cognitivos interferem na realização independente das atividades da vida diária (isto é, no 

mínimo necessita de assistência nas atividades instrumentais complexas da vida diária tais como pagar 

contas ou gerir a medicação).  

C. Os défices cognitivos não ocorrem exclusivamente no contexto de delirium. 

D. Os défices cognitivos não são mais bem explicados por outra perturbação mental (por exemplo, 

perturbação depressiva major, esquizofrenia). 
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Anexo 3- Critérios de Diagnóstico para as Principais Formas de Demência 

Nota. Critérios de Diagnóstico da Perturbação Neurocognitiva Major devida à Doença de Alzheimer-DSM-5; 

Fonte: American Psychiatric Association [APA]. (2014) Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 

DSM-5 (5ª ed). Artmed, 730. 

  

Perturbação Neurocognitiva Major devida a Doença de Alzheimer 

Critérios de Diagnóstico 

A. Estão preenchidos os critérios para perturbação neurocognitiva major ou ligeira. 

B. Existe um início insidioso e uma progressão gradual do défice num ou mais domínios cognitivos (para 

a perturbação neurocognitiva major, tem de haver défice em pelo menos dois domínios). 

C. Estão preenchidos os critérios para possível ou provável doença de Alzheimer apresentados de 

seguida:  

É atribuído o diagnóstico de doença de Alzheimer provável se qualquer um dos seguintes estiver 

presente; caso contrário deve ser atribuído o diagnóstico de doença de Alzheimer possível. 

3. Evidência pela história familiar ou por testes genéticos da existência de uma mutação genética 

causadora de doença de Alzheimer. 

4. Estão presentes todos os 3 seguintes: 

a. Clara evidência de declínio da memória e da aprendizagem e de pelo menos um outro 

domínio cognitivo (com base na história clínica pormenorizada ou em testes 

neuropsicológicos seriados). 

b. Declínio gradual, continuamente progressivo, da cognição, sem períodos estacionários 

prolongados. 

c. Não existe evidência de etiologia mista (isto é, ausência de outra doença neurodegenerativa 

ou cerebrovascular, ou de outra doença ou condição neurológica, mental ou sistémica que 

possa contribuir para o declínio cognitivo). 

D. A perturbação não é mais bem explicada por outra doença cerebrovascular, ou doença 

neurodegenerativa, os efeitos de uma substância ou outra perturbação mental, neurológica ou 

sistémica.  



V 

 

Nota. Critérios de Diagnóstico da Perturbação Neurocognitiva Frontotemporal Major-DSM-5; 

Fonte: American Psychiatric Association [APA]. (2014) Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 

DSM-5 (5ª ed). Artmed, 734-735. 

 

 

 

 

 

  

Perturbação Neurocognitiva Frontotemporal Major 

Critérios de Diagnóstico 

A. Estão preenchidos os critérios para perturbação neurocognitiva major ou ligeira. 

B. A perturbação tem um início insidioso e uma progressão gradual. 

C. Está presente (1) ou (2): 

1. Variante comportamental:  

a. Estão presentes 3 ou mais dos seguintes sintomas comportamentais: 

i. Desinibição comportamental; 

ii. Apatia ou inércia; 

iii. Falta de simpatia ou empatia; 

iv. Comportamento perseverante, estereotipado ou compulsivo/ritualizado; 

v. Hiperoralidade e alterações na dieta. 

b. Declínio proeminente na cognição social e/ou nas capacidades executivas. 

2. Variante de linguagem:  

a. Declínio proeminente na capacidade de linguagem, sob a forma de produção de discurso, 

escolha de palavras, nomeação de objetos, gramática ou compreensão de palavras. 

D. A aprendizagem e memória e a função percetivomotora estão relativamente preservadas. 

E. A perturbação não é mais bem explicada por uma doença cerebrovascular, por outra doença 

neurodegenerativa, pelos efeitos de uma substância ou por outra perturbação mental, neurológica ou 

sistémica. 
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Nota. Critérios de Diagnóstico da Perturbação Neurocognitiva Major com Corpos de Lewy-DSM-5; 

Fonte: American Psychiatric Association [APA]. (2014) Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 

DSM-5 (5ª ed). Artmed, 738-739. 

 

 

  

Perturbação Neurocognitiva Major com Corpos de Lewy 

Critérios de Diagnóstico 

A. Estão preenchidos os critérios para perturbação neurocognitiva major ou ligeira. 

B. A perturbação tem um início insidioso e uma progressão gradual. 

C. A perturbação preenche a combinação necessária de características de diagnóstico nucleares e de 

características de diagnóstico sugestivas para uma perturbação neurocognitiva com corpos de Lewy 

provável ou possível. 

Para o diagnóstico de perturbação neurocognitiva major ou ligeira com corpos de Lewy provável, 

o indivíduo apresenta duas características de diagnóstico nucleares ou uma característica de 

diagnóstico sugestiva e uma ou mais características de diagnóstico nucleares.  

Para o diagnóstico de perturbação neurocognitiva major ou ligeira com corpos de Lewy possível, 

o indivíduo apresenta apenas uma característica de diagnóstico nuclear ou uma ou mais características 

sugestivas.  

1. Características de diagnóstico nucleares: 

a. Flutuações da cognição com variações acentuadas na atenção e vigília. 

b. Alucinações visuais recorrentes que são bem formadas e pormenorizadas. 

c. Características espontâneas de parkinsonismo, com início posterior ao desenvolvimento do 

declínio cognitivo. 

2. Características de diagnóstico sugestivas: 

a. Estão preenchidos os critérios para a perturbação de comportamento do sono de movimentos 

oculares rápidos (sono REM) 

b. Sensibilidade grave nos neurolépticos. 

D. A perturbação não é mais bem explicada por uma doença cerebrovascular, por outra doença 

neurodegenerativa, pelos efeitos de uma substância ou por outra perturbação mental, neurológica ou 

sistémica. 
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Nota. Critérios de Diagnóstico da Perturbação Neurocognitiva Vascular Major-DSM-5; 

Fonte: American Psychiatric Association [APA]. (2014) Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: 

DSM-5 (5ª ed). Artmed, 742-743. 

 

 

  

Perturbação Neurocognitiva Vascular Major 

Critérios de Diagnóstico 

A. Estão preenchidos os critérios para perturbação neurocognitiva major ou ligeira. 

B. As características clínicas são compatíveis com uma etiologia vascular, como sugerido por um dos 

seguintes: 

1. Existe uma relação temporal entre o início dos défices cognitivos e um ou mais eventos 

cerebrovasculares. 

2. A evidência existente do declínio é mais proeminente na atenção complexa (incluindo a 

velocidade de processamento) e nas funções executivas frontais. 

C. Existe evidência, pela história clínica, pelo exame físico e/ou pelos exames de imagiologia 

neurológica, da presença de doença cerebrovascular que é considerada suficiente para ser responsável 

pelos défices Neurocognitivos.  

D. Os sintomas não são mais bem explicados por outra doença cerebral ou perturbação sistémica. É 

atribuído o diagnóstico de perturbação neurocognitiva vascular provável se qualquer um dos 

seguintes estiver presente; caso contrário deve ser atribuído o diagnóstico de perturbação 

neurocognitiva vascular possível. 

1. Os critérios clínicos são apoiados pela evidência em exames imagiológicos de lesão significativa 

no parênquima que é atribuível a doença cerebrovascular (apoiada pelos exames de imagiologia 

neurológica). 

2. Existe uma relação temporal entre a síndrome neurocognitiva e um ou mais eventos 

cerebrovasculares documentados. 

3. Existe evidência clínica e genética de doença cerebrovascular (por exemplo, arteriopatia cerebral 

autossómica dominante com enfartes subcorticais e leucoencefalopatia).  

É atribuído o diagnóstico de perturbação neurocognitiva vascular possível quando estão 

preenchidos os critérios clínicos mas não estão disponíveis exames imagiológicos e não está 

estabelecida uma relação temporal entre a síndrome neurocognitiva e um ou mais eventos 

cerebrovasculares.  
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Apêndices  



IX 

 

Apêndice I- Caraterização da Amostra 

Variáveis 

Sociodemográficas 
 n (%) 

Idade 

45 a 49 8 4,2% 

50 a 54 11 5,8% 

55 a 59 16 8,4% 

60 a 64 30 15,7% 

65 a 69 31 16,2% 

70 a 74 29 15,2% 

75 a 79 45 23,6% 

80 a 84 16 8,4% 

85 ou + 5 2,6% 

Sexo 
Masculino 71 37,2% 

Feminino 120 62,8% 

Estado Civil 

Solteiro 10 5,2% 

Casado 135 70,7% 

Viúvo 33 17,3% 

Divorciado 12 6,3% 

Escolaridade 

Analfabeto 8 4,2% 

1ºCiclo (4ºano) 141 73,8% 

2º Ciclo (6ºano) 16 8,4% 

3ºCiclo (9ºano) 13 6,8% 

Secundário 7 3,7% 

Ensino Superior 6 3,1% 

Profissão 

Representantes do Poder Legislativo e de Órgãos Executivos, 

dirigentes, diretores e gestores executivos 

 

1 

 

0,5% 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 9 4,7% 

Técnicos e profissões de nível intermédio 3 1,6% 

Pessoal Administrativo 8 4,2% 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores 

 

14 
7,3% 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 21 11,0% 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 

montagem 
10 5,2% 

Trabalhadores não qualificados 74 38,7% 

Concelho de 

Residência 

Funchal 114 59,7% 

Câmara de Lobos 17 8,9% 

Calheta 2 1,0% 

Machico 16 8,4% 

Porto Moniz 1 0,5% 

Ribeira Brava 10 5,2% 

Santa Cruz 26 13,6% 

Santana 1 0,5% 

São Vicente 3 1,6% 

Porto Santo 1 0,5% 
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Apêndice II- Referenciação e Motivo do Encaminhamento 

  DCL Demência Total 

 Serviço n (%) n (%) n (%) 

Referenciação 

(X2
(9)=17,548; p=0,041) 

Neurologia 42(76,36%) 115(84,56%) 157(82,2%) 

Neurocirurgia 2(3,64%) 2(1,47%) 4(2,09%) 

MFR 7(12,73%) 3(2,21%) 10(5,24%) 

Unidade de AVC s 1(1,82%) 0(0%) 1(0,52%) 

Medicina Interna 1(1,82%) 9(6,62%) 10(5,24%) 

Medicina geral e familiar 1(1,82%) 0(0%) 1(0,52%) 

RRCCI  0(0%) 1(0,74%) 1(0,52%) 

Psiquiatria 1(1,82%) 4(2,94%) 5(2,62%) 

Ortopedia 0(0%) 1(0,74%) 1(0,52%) 

Cardiologia 0(0%) 1(0,74%) 1(0,52%) 

Total 55(100%) 136(100%) 191(100%) 

Nota. MFR= Medicina Física e Reabilitação; RRCCI= Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados;  

 

 

  DCL Demência Total 

  n (%) n (%) n (%) 

Motivo do Pedido 

(X2
(5)=16,122; p=0,007) 

Queixas/Compromisso de memória e 

Esquecimentos 
12(21,82%) 13(9,56%) 25(13,09%) 

Deterioração cognitiva/Suspeita de 

DCL 
9(16,36%) 21(15,44%) 30(15,71%) 

Suspeita de demência 9(16,36%) 29(21,32%) 38(19,9%) 

Diagnóstico diferencial 5(9,09%) 42(30,88%) 47(24,61%) 

Avaliação de sequelas cognitivas 

devido a lesão cerebral 
14(25,45%) 18(13,24%) 32(16,75%) 

Reavaliação/Vigilância/Evolução 6(10,91%) 13(9,56%) 19(9,95%) 

 Total 55(100%) 136(100%) 191(100%) 

Nota. DCL= Défice Cognitivo Ligeiro 
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Apêndice III- Tipos de Demência 

 Etiologia  

Processos demenciais Degenerativas Vascular 

Outras 

condições 

médicas 

Em 

estudo 

Total dos 

Processos 

Demenciais 

DCL 23 (41,8%) 19 (34,5%) 12 (21,8%) 1 (1,8%) 55 (100%) 

DA 53 (39%) - - - 

136 (100%) 

DFT 25 (18,4%) - - - 

DV - 18 (13,2%) - - 

Demências Lesionais - - 11 (8,1%) - 

Demências Tóxico-metabólicas - - 6 (4,4%) - 

Demências em Estudo - - - 6 (4,4%) 

DP 5 (3,7%) - - - 

Doença Psiquiátrica - - 5 (3,7%) - 

Demência Mista (DA e DV) 3 (2,2%) - - - 

Doença de Corpos de Lewy 2 (1,5%) - - - 

PSP 1 (0,7%) - - - 

DCB 1 (0,7%) - - - 

Total da Etiologia 113 (59,2%) 37 (19,4%) 34 (17,8%) 7 (3,7%) 191 (100%) 

Nota. DCL= Défice Cognitivo Ligeiro; DA= Demência de Alzheimer; DFT= Demência Frontotemporal; DV= 

Demência Vascular; DP= Demência associada à Doença de Parkinson; PSP= Paralisia Supranuclear Progressiva; 

DCB= Degeneração Corticobasal. 

  



XII 

 

Apêndice IV- Prevalência dos tipos de demência 

Processos Demenciais n Prevalência IC95% 

DCL 55 10,0% 7,48  ; 12,48 

Demência 136 24,7% 21,08  ; 28,28 

Diagnóstico Principal    

Demência de Alzheimer 53 9,6% 7,16  ; 12,08 

Demência Frontotemporal 25 4,5% 2,8  ; 6,27 

Demência Vascular 18 3,3% 1,78  ; 4,75 

Demências Lesionais 11 2,0% 0,83  ; 3,16 

Demências Tóxico-metabólicas 6 1,1% 0,22  ; 1,96 

Demência associada à doença de 

Parkinson 
5 0,9% 0,12  ; 1,7 

Doença Psiquiátrica 5 0,9% 0,12  ; 1,7 

Demência Mista (DA e DV) 3 0,5% * 

Demência de Corpos de Lewy 2 0,4% * 

Paralisia Supranuclear Progressiva 1 0,2% * 

Degeneração Corticobasal 1 0,2% * 

Demências em Estudo 6 1,1% 0,22  ; 1,96 

Nota. **- O número de casos é muito reduzido, não sendo possível calcular o intervalo de confiança; DCL= 

Défice Cognitivo Ligeiro. 

 

 

 

  



XIII 

 

Apêndice V- Associação entre os Processos Demenciais e as Variáveis Sociodemográficas 

  DCL Demência Total 

Variáveis Sociodemográficas  n (%) n (%) n (%) 

Idade 

(X2
(8)=12,264 ;p=0,14) 

45 a 49 5 (9,09%) 3 (2,21%) 8 (4,19%) 

50 a 54 5 (9,09%) 6 (4,41%) 11 (5,76%) 

55 a 59 5 (9,09%) 11 (8,09%) 16 (8,38%) 

60 a 64 7 (12,73%) 23 (16,91%) 30 (15,71%) 

65 a 69 12 (21,82%) 19 (13,97%) 31 (16,23%) 

70 a 74 6 (10,91%) 23 (16,91%) 29 (15,18%) 

75 a 79 8 (14,55%) 37 (27,21%) 45 (23,56%) 

80 a 84 6 (10,91%) 10 (7,35%) 16 (8,38%) 

85+ 1 (1,82%) 4 (2,94%) 5 (2,62%) 

Sexo 

(X2
(1)=0,714; p=0,398) 

Masculino 23 (41,82%) 48 (35,29%) 71 (37,17%) 

Feminino 32 (58,18%) 88 (64,71%) 120 (62,83%) 

Estado Civil 

(X2
(3)=0,447; p=0,93) 

Solteiro 3 (5,45%) 7 (5,19%) 10 (5,26%) 

Casado 38 (69,09%) 97 (71,85%) 135 (71,05%) 

Viúvo 11 (20%) 22 (16,3%) 33 (17,37%) 

Divorciado 3 (5,45%) 9 (6,67%) 12 (6,32%) 

Escolaridade 

(X2
(5)=2,436; p=0,786) 

Analfabeto 1 (1,82%) 7 (5,15%) 8 (4,19%) 

1ºCiclo (4ºano) 40 (72,73%) 101 (74,26%) 141 (73,82%) 

2º Ciclo (6ºano) 5 (9,09%) 11 (8,09%) 16 (8,38%) 

3ºCiclo (9ºano) 4 (7,27%) 9 (6,62%) 13 (6,81%) 

Secundário 2 (3,64%) 5 (3,68%) 7 (3,66%) 

Ensino Superior 3 (5,45%) 3 (2,21%) 6 (3,14%) 

Profissão 

(X2
(7)=9,393; p=0,226) 

Representantes do Poder Legislativo e 

de Órgãos Executivos, dirigentes, 

diretores e gestores executivos 

1 (2,38%) 0 (0%) 1 (0,71%) 

Especialistas das atividades intelectuais 

e científicas 
3 (7,14%) 6 (6,12%) 9 (6,43%) 

Técnicos e profissões de nível 

intermédio 
2 (4,76%) 1 (1,02%) 3 (2,14%) 

Pessoal Administrativo 0 (0%) 8 (8,16%) 8 (5,71%) 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de 

proteção e segurança e vendedores 
3 (7,14%) 11 (11,22%) 14 (10%) 

Trabalhadores qualificados da 

indústria, construção e artífices 
8 (19,05%) 13 (13,27%) 21 (15%) 

Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem 
2 (4,76%) 8 (8,16%) 10 (7,14%) 

Trabalhadores não qualificados 23 (54,76%) 51 (52,04%) 74 (52,86%) 

Concelho 

(X2
(9)=9,813; p=0,366) 

Funchal 38 (69,09%) 76 (55,88%) 114 (59,69%) 

Câmara de Lobos 4 (7,27%) 13 (9,56%) 17 (8,9%) 

Calheta 1 (1,82%) 1 (0,74%) 2 (1,05%) 

Machico 3 (5,45%) 13 (9,56%) 16 (8,38%) 

Porto Moniz 0 (0%) 1 (0,74%) 1 (0,52%) 

Ribeira Brava 5 (9,09%) 5 (3,68%) 10 (5,24%) 

Santa Cruz 3 (5,45%) 23 (16,91%) 26 (13,61%) 

Santana 0 (0%) 1 (0,74%) 1 (0,52%) 

São Vicente 1 (1,82%) 2 (1,47%) 3 (1,57%) 

Porto Santo 0 (0%) 1 (0,74%) 1 (0,52%) 
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Apêndice VI- Associação entre os Processos Demenciais e os Hábitos de Vida 

 DCL Demência Total 

 n (%) n (%) n (%) 

Alcoolismo 

(X2
(1)=0,849; p=0,357) 

5 (9,09%) 19 (13,97%) 24 (12,57%) 

Tabagismo 

(X2
(1)=1,779; p=0,182) 

9 (16,36%) 13 (9,56%) 22 (11,52%) 

Obesidade 

(X2
(1)=0,041; p=0,839) 

11 (20%) 29 (21,32%) 40 (20,94%) 
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Apêndice VII- Associação entre os Processos Demenciais e as Variáveis Clínicas 

  DCL Demência Total 

  n (%) n (%) n (%) 

Hipertensão 

(X2
(1)=2,931; p=0,087) 

 35 

(63,64%) 
68 (50%) 

103 

(53,93%) 

Doença de Diabetes Mellitus 

(X2
(1)=0,43; p=0,512) 

 15 

(27,27%) 

31 

(22,79%) 

46 

(24,08%) 

Dislipidemia 

(X2
(1)=0,748 ; p=0,387) 

 26 

(47,27%) 

55 

(40,44%) 

81 

(42,41%) 

Doenças coronárias 

(X2
(1)=0,028 ; p=0,867) 

 6 

(10,91%) 

16 

(11,76%) 

22 

(11,52%) 

Doenças cardíacas 

(X2
(1)=0,009 ; p=0,926) 

 15 

(27,27%) 

38 

(27,94%) 

53 

(27,75%) 

Doenças metabólicas e nutricionais 

(X2
(1)=1,035 ; p=0,309) 

 5 (9,09%) 7 (5,15%) 12 (6,28%) 

Doenças da tiroide 

(X2
(1)=0,163; p=0,686) 

 5 (9,09%) 
10 

(7,35%) 
15 (7,85%) 

Doenças respiratórias 

(X2
(1)=0,163 ; p=0,686) 

 5 (9,09%) 
10 

(7,35%) 
15 (7,85%) 

Neoplasias 

(X2
(8)=10,598; p=0,226) 

  

Mama 1 (10%) 
7 

(33,33%) 
8 (25,81%) 

Genital 5 (50%) 
7 

(33,33%) 

12 

(38,71%) 

Próstata 0 (0%) 
3 

(14,29%) 
3 (9,68%) 

Aparelho urinário 0 (0%) 1 (4,76%) 1 (3,23%) 

Sangue 1 (10%) 0 (0%) 1 (3,23%) 

Fígado 0 (0%) 1 (4,76%) 1 (3,23%) 

Esófago 1 (10%) 0 (0%) 1 (3,23%) 

Aparelho 

digestivo 
1 (10%) 2 (9,52%) 3 (9,68%) 

Cólon 1 (10%) 0 (0%) 1 (3,23%) 
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Apêndice VIII- Associação entre os Processos Demenciais e os Antecedentes 

Neurológicos 

  DCL Demência Total 

  n (%) n (%) n (%) 

AVC 

(X2
(1)=12,858 ;p<0,001) 

 
16 

(29,09%) 

12 

(8,82%) 

28 

(14,66%) 

TCE 

(X2
(1)=1,081 ; p=0,298) 

 1 (1,82%) 7 (5,15%) 8 (4,19%) 

Outros 

(X2
(6)=5,107; p=0,53) 

 

 

 

 

  

Esclerose Múltipla 0 (0%) 1 (5,88%) 1 (4,35%) 

Epilepsia 0 (0%) 1 (5,88%) 1 (4,35%) 

Tumores Cerebrais 
2 

(33,33%) 

6 

(35,29%) 

8 

(34,78%) 

Hidrocefalia de pressão normal 0 (0%) 1 (5,88%) 1 (4,35%) 

Aneurisma 0 (0%) 
2 

(11,76%) 
2 (8,7%) 

Síndrome Vertiginoso 
1 

(16,67%) 

3 

(17,65%) 

4 

(17,39%) 

Encefalite Herpética 3 (50%) 
2 

(11,76%) 

5 

(21,74%) 

Nota. AVC=Acidente Vascular Cerebral; TCE= Traumatismo Cranioencefálico.  
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Apêndice IX- Associação entre os Processos Demenciais e os Antecedentes Psiquiátricos 

  DCL Demência Total 

  n (%) n (%) n (%) 

Perturbações Depressivas  

(X2
(1)=7,636; p=0,006) 

22 (40%) 28 (20,59%) 50 (26,18%) 

Perturbações de Ansiedade  

(X2
(1)=6,441; p=0,011) 

5 (9,09%) 2 (1,47%) 7 (3,66%) 

Perturbações do Sono-Vigília  

(X2
(1)=0,997; p=0,318) 

6 (10,91%) 9 (6,62%) 15 (7,85%) 

Outras perturbações  

(X2
(1)=0,013 ; p=0,909) 

3 (5,45%) 8 (5,88%) 11 (5,76%) 
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Apêndice X- Associação entre os Processos Demenciais e a História Familiar de 

Demência 

 DCL Demência Total 

 n (%) n (%) n (%) 

História familiar de demência  

(X2
(1)=0,08; p=0,778) 

6 (10,91%) 13 (9,56%) 19 (9,95%) 
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Apêndice XI- Associação entre os Processos Demenciais e os Antecedentes de AVC 

  AVC 

  Tem Não tem Total 

  n (%) n (%) n (%) 

Formas de demência 

(X2
(2)=11,243; p=0,004) 

  

DCL 16 (59,26%) 39 (39,39%) 55 (43,65%) 

DA 4 (14,81%) 49 (49,49%) 53 (42,06%) 

DV 7 (25,93%) 11 (11,11%) 18 (14,29%) 

Nota. DCL= Défice Cognitivo Ligeiro; DA= Doença de Alzheimer; DV= Demência Vascular. 
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Apêndice XII- Associação entre os Processos Demenciais e os Antecedentes de TCE 

  TCE 

  Tem Não tem Total 

  n (%) n (%) n (%) 

Formas de demência 

(X2
(5)=59,162; p<0,001) 

  

Traumáticas (TCE) 3 (37,5%) 1 (0,55%) 4 (2,09%) 

DV 2 (25%) 16 (8,74%) 18 (9,42%) 

DCL 1 (12,5%) 54 (29,51%) 55 (28,8%) 

DA 1 (12,5%) 52 (28,42%) 53 (27,75%) 

Psiquiátrica 1 (12,5%) 4 (2,19%) 5 (2,62%) 

Outras* 0 (0%) 56 (30,6%) 56 (29,32%) 

 Total 8 (100%) 183 (100%) 191 (100%) 

Nota. *Todas as outras formas de demência presentes na amostra; DV=Demência Vascular; DCL= Défice 

Cognitivo Ligeiro; DA=Doença de Alzheimer. 
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Apêndice XIII- Árvores de Decisão dos Processos Demenciais com as Variáveis 

Sociodemográficas 
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