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Introdução: Os quadros demenciais neurodegenerativos incluem demência de Alzheimer, Vascular, Corpos

de Lewy e a Degenerescência Frontotemporal (Demência Frontotemporal e Afasia Primária Progressiva -

APP)¹, esta última caracterizada pela deterioração progressiva da linguagem (afasia)² como queixa primária,

associada a imagens que evidenciam um processo neurodegenerativo, sem alterações em outros domínios

cognitivos³.

Objetivo: Relatar um caso de APP e a importância de seu diagnóstico precoce com vistas a um melhor

manejo e prognóstico.

Relato de caso: Paciente feminina, 51 anos, apresentando, nos últimos meses, humor deprimido, alteração

na fala (dificuldade em nomear objetos) e introspecção. Em tratamento psiquiátrico devido a Transtorno

Depressivo Recorrente. Evidenciou-se piora do quadro nos últimos seis meses e dificuldade nas atividades

diárias, quando houve encaminhamento ao neurologista. Realizou-se exames laboratoriais e EEG: sem

alterações. Em RNM de encéfalo, observou-se discreta redução hipocampal, sugerindo demência. Realizou

Cintilografia de Perfusão Cerebral, que mostrou diminuição perfusional simetricamente em lobos biparietais

e bitemporais, fechando diagnóstico de APP do tipo semântica. Iniciou-se Donezepila e atendimentos

fonoaudiólogos e reencaminhou-se ao Psiquiatra. Paciente apresentou melhora na linguagem, com maior

vocabulário e fluidez.

Discussão: A deficiência de linguagem na APP é classificada em um dos três padrões: agramática,

logopênica e semântica³. No início do quadro, os indivíduos conseguem manter suas atividades, mas com a

evolução, podem provocar um sofrimento e prejuízo ao nível do funcionamento social e familiar. Muitas

vezes, o diagnóstico é dado tardiamente, pelo desconhecimento da patologia, o que acaba dificultando o

manejo, intervenção precoce e a desaceleração da doença5. Estudos com antidemenciais mostram bons

resultados como estabilizadores da doença e intervenções multidisciplinares tendem a retardar a progressão

e aconselhar o paciente e cuidadores, visando melhora na qualidade de vida6.

Conclusão: Embora diagnosticada com crescente frequência, a PPA é ainda uma síndrome rara,

dificultando o acesso a recursos apropriados. Os cuidados devem ser individualizados devido ao impacto

nos pacientes e familiares, logo, é importante um apoio multidisciplinar que inclua psicologia, terapia da fala

e organização de apoio.
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