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E depois das memórias vem o tempo 

trazer novo sortimento de memórias, 

até que, fatigado, te recuses 

e não saibas se a vida é ou foi. 

 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

“Versos à boca da noite” (fragmento) 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 te

hisO rmo demência deriva do latim de-mentis − perder a mente − e, ao longo da 

tória da medicina, foi usado de diversas maneiras, sempre em relação à perda 

da razão e da memória. É interessante notar que, na língua italiana, esta raiz latina dá 

origem ao verbo dimenticare que justamente se traduz como esquecer.  

Já na mitologia grega, encontramos o mito de Lethe, segundo o qual, no inferno 

existem duas fontes próximas: Mnemosyne, a fonte da memória, e Lethe, a fonte do 

esquecimento (Chevance 2003). É desta fonte que os mortos vão beber para esquecer da 

vida terrestre ou seja, sua história de vida, quanto às almas que retornam ao mundo dos 

vivos, Lethe tem também a capacidade de fazê-las esquecer do mundo subterrâneo dos 

mortos. Em qualquer uma das duas funções, Lethe está promovendo o esquecimento 

necessário para evitar o sofrimento excessivo.  

Garcia-Roza (1995) estudando um poema de Parmênides, do século V antes de 

Cristo, escreve que na Grécia arcaica:  

 

A palavra, juntamente com as condições de sua enunciação, não valia apenas pelo seu 

sentido manifesto, mas como signo a ser decifrado para que um outro sentido, oculto e 

misterioso, pudesse emergir, num interminável de decifrações. Essa era a palavra do 

aedo, poeta profeta da Grécia arcaica, palavra portadora de Aletheia, da verdade. (p. 7) 
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Esta verdade é um desvelamento, não é a verdade entendida como a coincidência 

entre o pensamento e a coisa, “mas o caminho pelo qual ser e pensar podem dar-se” 

(idem p. 12) . Não é da ordem da evidência, mas de uma presença que se vela, que se 

oculta. Aletheia, o desvelado, é um termo privativo indicativo desse jogo do mostrar-se 

e do ocultar-se: a-letheia , sem Lethe, o desvelado e o velado.  

Segundo outra versão do mesmo mito (GarciaRoza p. 27), a função da memória 

era um dom divino conferido ao poeta por Mnemosyne e seu objetivo era possibilitar o 

acesso ao outro mundo e o retorno ao mundo dos vivos. Nesta versão, é a mesma 

Mnemosyne que provoca tanto a memória quanto o esquecimento (Lethe). A 

rememoração que o poeta faz do passado tem como contrapartida o esquecimento do 

presente. Acedendo ao tempo dos deuses, se afasta do tempo da humanidade marcado 

pelo cansaço, a angústia, e as misérias humanas. 

Mas Lethe, fonte do esquecimento, é filha de Eris -a discórdia– e irmã da morte 

e do sonho, o que nos leva a pensar não ser casual que, freqüentemente, as famílias 

assinalem como o começo do processo demencial um problema familiar, um 

desentendimento, uma discórdia. 

Já para Sólon (500 a.C.) e Platão (350 a.C.), a demência senil era motivo 

suficiente para invalidar um testamento e, no século II de nossa era, Galeno a inclui pela 

primeira vez entre as doenças mentais.  

Há 300 anos, ainda se definia como demente todo sujeito que mostrasse algum 

nível de perda da razão, qualquer tipo de loucura, produção delirante ou comportamento 

insensato (Thomas, Pesce e Cassuto, 1990). No Aurélio, a demência é definida como 

“deterioração progressiva e irreversível das funções intelectuais, resultantes de lesões 

cerebrais” e, na sua acepção popular, o termo é usado como “loucura, doidice, parvoíce 

e procedimento insensato”. 

  

As primeiras descrições de estados demenciais próximas ao conhecimento com 

que contamos na atualidade datam de 1787. Nesse ano, Cullen diferencia as formas de 

demência inatas, acidentais e senis. Em 1816, Esquirol diferencia a demência da 

deficiência mental congênita dizendo: “o demente é um rico que virou pobre, enquanto 

o idiota foi sempre pobre” (idem, p. 5). Em 1838, fala mais especificamente da 

demência senil.  
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A partir de 1820, encontramos uma produção científica prolífica: Georget 

descreve casos de confusão mental transitória, Bayle, de paralisia geral, Klippel e 

Binswanger de degenerações cerebrais arterioescleróticas e Klippel e L’Hermitte são os 

primeiros a separar as demências com lesões vasculares das demências senis puras. 

Entre 1896 e 1915, Arnold Pick descreve seis casos de uma atrofia cerebral chamada 

posteriormente de demência de Pick. Finalmente, em 1907, Alois Alzheimer, psiquiatra 

e anatomopatólogo alemão, publica o caso de uma mulher de 51 anos, falecida após 

cinco anos de evolução de um quadro de demência com alucinação, que lhe permitiu o 

primeiro exame histológico, no qual identificou conglomerados neuronais, fibras 

anômalas e placas senis. Essa degeneração neurofibrilar passou a ser tomada como a 

característica patológica da doença que, desde então, leva seu nome e foi considerada 

uma demência pré-senil por causa de seu aparecimento prematuro1.  

Kraepelin, em 1910, inclui essa denominação em seu “Tratado de Psiquiatria”, 

inicialmente publicado com o nome de “Compêndio” em 1883. A classificação das 

formas de loucura que ele propunha variou de uma edição a outra, mas podemos 

encontrar uma versão completa na edição italiana de 1999, publicada pela editora 

Masson sob o nome de “Trattato Italiano de Psichiatria”2. 

Nesta exaustiva classificação de cunho organicista, Kraepelin inclui as 

demências senis no item Loucuras da Idade Involutiva, junto com as melancolias e o 

delírio pré-senil de dano. Esta classificação é um resgate da psiquiatria clássica, que 

aceitava as alterações comportamentais e psíquicas como meras manifestações de 

desordens biológicas e desarranjos humorais e privilegiava a descrição sintomática 

deixando de lado os critérios etiológicos que tinham dominado a primeira metade do 

séc. XIX. A vantagem deste tipo de classificação é que, segundo ela, a doença mental 

pode ter causas endógenas ou exógenas, mas, estas últimas só produzem uma patologia 

quando atuam sobre uma predisposição orgânica.  

Vemos então que, nesta época, já se acreditava que as demências senis eram, em 

sua totalidade, produto do desgaste “natural” do cérebro e de problemas vasculares; 

eram “coisas de idade” e, como tais, inevitáveis. Mas, na mesma época (1911), 

________________ 
1 Mas, entre 1968 e 1970, Thomlinson, Blessed e Roth, analisando um grupo de cérebros de pacientes que 
tinham se demenciado com mais de 65 anos, concluíram que a degeneração neurofibrilar era do mesmo 
tipo da descrita por Alzheimer, o que tornou a divisão entre senil e pré-senil um tanto confusa. 

  
2 Citado por Isaias Pessotti em “Os nomes da loucura” 1999.  
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Emmanuel Régis (1855–1918),3 médico francês assíduo leitor de Freud, faz uma valiosa 

diferenciação que até hoje conserva sua vigência:  

 

As doenças psíquicas de involução ou decadência se caracterizam pela dissolução do 

ser psíquico; não se trata, como na degeneração, de um vício de organização, de uma 

debilidade congênita; é uma desorganização, uma debilidade adquirida das faculdades. 

Atualmente, esta diferenciação dos estados de deformação, de opressão, de ruína 

intelectual, é perfeitamente clara; não acontecia assim em outro tempos, até que, graças 

a Esquirol, foi colocado, embora não completamente. A decadência psíquica está 

representada clinicamente por uma forma morbosa: a demência. (Revista Vertex, nº 44, 

p. 149; grifo meu) 

 

Régis descreve também um quadro de pré-decadência cerebral caracterizado por 

enfraquecimento da possibilidade de transformar as sensações em idéias, diminuição da 

capacidade criativa, estreitamento do campo cerebral e preponderância da reminiscência 

e do automatismo; sintomas aos quais se sucederiam os próprios da fase essencial de 

demência. Régis denomina-a essencial e não inicial, dando a entender que a pré-

decadência cerebral não seria específica da demência e poderia evoluir para outro tipo 

de quadro, por exemplo, para uma depressão profunda. Assim, o essencial ou específico 

da demência seria a perda do funcionamento psíquico normal. Para descrever essa fase 

de pré-decadência ou involução psíquica, Régis reproduz uma passagem de “Reveries 

d’um promeneur solitaire”, de Jean Jaques Rousseau que, pouco antes de morrer em 

1778 e depois de sofrer uma “congestão cerebral”, descreve genialmente seu estado:  

 

Senti que tinha demorado tempo demais em executar este projeto. Minha imaginação, 

menos viva, não se excitava já, como em outros tempos, pela contemplação do objeto 

que a animava; embriagava-me menos com o delírio do sonho; havia mais de 

reminiscência que de criação naquilo que produzia; um desfalecimento morno enervava 

todas minhas faculdades; o espírito da vida ia se acabando lentamente, por graus.  

Não posso, como de outras vezes, me arrojar com a cabeça baixa neste vasto oceano da 

natureza, porque minhas faculdades, debilitadas, não encontram objetos bastante 

determinados, bastantes fixos, bastante ao alcance de minhas mãos, para aderir-me 

________________ 

  

3 Professor de psiquiatria em Bordeus desde 1905, foi o primeiro psiquiatra francês a aderir publicamente 
à psicanálise. Ver: Sigmund Freud: “Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico” (1914). 
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fortemente, e não me sinto suficientemente vigoroso para nadar no caos de meus antigos 

êxtases. Minhas idéias não são mais que sensações; a esfera de meu entendimento não 

abrange mais que os objetos mais imediatos. Minha alma, morta a todos os grandes 

movimentos, não pode se afetar mais que pelos objetos sensíveis; não tenho senão 

sensações, e só por elas posso, aqui embaixo, alcançar a dor ou o prazer.  

Reduzido a mim mesmo, me alimento, é verdade, de minha própria substância, que não 

se esgota; me basto a mim mesmo, embora rumine no vazio, e minha imaginação pobre, 

e minhas idéias apagadas não proporcionam alimento a meu coração. Minha alma, 

ofuscada, obstruída pelos meus órgãos, enfraquece dia a dia e não tem mais vigor para 

lançar-se, como antigamente, para além de seu velho invólucro (Revista Vertex nº 44, p. 

150; grifo meu).  

 

Rousseau tinha 66 anos e, sem dúvida, estava deprimido. 

A fase essencial se caracteriza por falta de precisão e lucidez das idéias e do 

juízo, lacunas de memória e fadiga. A amnésia afeta em primeiro lugar as lembranças 

mais recentes e depois, progressivamente, as mais antigas, menos aderidas. Esquece-se 

o nome das coisas e a linha discursiva, ficando-se entretido nos detalhes e se 

esquecendo do resto da história que se queria contar. 

Observa-se uma clara diminuição da associação de idéias, da atenção e da 

vontade. Há uma retração sobre si próprio e um abalo significativo das atividades 

intelectuais em geral. É também característica dessa fase uma emotividade exagerada 

em relação a fatos sem importância, que convive com uma acentuada indiferença 

perante episódios mais significativos. Simultaneamente, começa-se a perder as atitudes 

mais educadas, os bons costumes, e se assiste ao congelamento da afetividade. Régis 

nos lembra também que a atividade psíquica normal requer boa memória, representações 

numerosas e rápida associação de idéias, características ausentes no começo da doença 

demencial.  

Em relação a esse aspecto, cabe notar que o autor coloca como ponto de partida 

um “abandono da vida psíquica normal”, do qual seria conseqüência a falta de memória, 

e não o inverso, como é tão comum encontrar na literatura específica. E acrescenta: “A 

estes sintomas psíquicos unem-se, ordinariamente, signos somáticos” (idem, p. 150). 

Seriam eles a fadiga, vertigens, ruídos nos ouvidos, cefaléias, transtornos do sono, 

locomoção a passos curtos etc. Novamente, o autor coloca a sintomatologia psíquica 

como fundamental. Haveria, assim, uma somatória de déficit em relação às funções 
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psíquicas, que não seriam todas atacadas da mesma maneira e com igual intensidade. 

Tratar-se-ia de um processo seletivo.  

Em seguida, descreve o que chama de Período de Estado, no qual a amnésia se 

estende aos fatos recentes e a todo o saber adquirido, não se respeitando mais que as 

aquisições da primeira infância. Nessa fase também se apresentam certas incoerências: o 

demenciado, apesar de ter esquecido tudo, é capaz de atividades como ler um jornal, 

jogar cartas ou xadrez, momentos em que a memória das palavras parece conservada. E 

Régis ainda agrega: “A diminuição intelectual pode ser mais aparente que real” (idem). 

Finalmente, Régis descreve a fase terminal como a absoluta perda de toda 

inteligência e a deterioração orgânica total com as seguintes palavras:  

 

Desde o ponto de vista intelectual e moral, o demente encontra-se neste momento nas 

mesmas condições que o idiota: não existe nada do que foi noutro tempo. Emagrece, 

apresenta total incontinência esfinteriana, e reduzido a um estado mais ou menos 

completo de decrepitude, acaba morrendo em conseqüência de transtornos tróficos ou 

dos progressos da caquexia (idem). 

 

 

2. DEMÊNCIA: DIAGNÓSTICO4 OU CONDENAÇÃO? 

 

A clínica psicanalítica com idosos (assim como a médica) é testemunha de dois 

grandes motivos de consulta, tanto na área hospitalar quanto na particular: depressão e 

problemas de memória. Sabemos que alguns desses quadros podem evoluir para uma 

demência e, embora na consulta todos falem desse temor, a palavra demência raramente 

é pronunciada. Também sabemos que não é necessário estar dentro de um consultório 

para ouvir sobre esse medo. É só prestar atenção nos idosos, e mesmo em pessoas mais 

jovens, para descobrirmos variados neologismos e até gestos que nos falam sobre essa 

________________ 

  

4 Existem 2 formas elaboradas para diagnóstico da demência: o Manual de Diagnóstico e Estatísticas das 
Doenças Mentais (DSM-III) que estabelece os seguintes critérios: prejuízo da memória para fatos recentes 
e antigos, do pensamento abstrato, do julgamento, da função cortical superior (afasia, agnósia, apraxia), 
mudança de personalidade. Interferência nas AVD (atividades da vida diária) que não devem ocorrer 
exclusivamente durante o período de delírio, evidência de um fator orgânico específico e exclusão de uma 
desordem mental não orgânica. O outro parâmetro diagnóstico é o do código Internacional de Doenças 
(CID– 10) que coloca os seguintes critérios: prejuízo da memória e das atividades intelectuais que possam 
ser objetivamente mensuráveis nas AVD e que estejam presentes durante pelo menos 6 meses, ausência 
de alteração no nível da consciência, deterioração do controle emocional , comportamento social e 
motivação. (Miranda Ventura e Campos Bottino, 1996) 
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ameaça. Também é muito comum, nos dias de hoje, que os idosos manifestem seu medo 

de ter um Alzheimer − termo que vem substituir outro já em franca decadência – a 

esclerose – com o que definem qualquer forma possível de demência.  

Do ponto de vista da medicina atual, o termo demência não se refere a uma, mas 

a várias doenças de origem e evolução diferentes, porém de prognósticos semelhantes, a 

maioria das vezes progressivas e irreversíveis. Nesse sentido, a demência pode ser 

considerada mais como um conjunto de sintomas que acompanham várias doenças. 

Teremos, então, quadros demenciais originados por diferentes doenças: Aids, AVC, 

traumatismo craniano, Parkinson, processo expansivo (tumor), Doença de Pick, 

Huntington ou Alzheimer.  

Como vemos, é um quadro que, dependendo da origem, pode atingir o sujeito 

em qualquer idade, embora, na maioria dos casos atribuídos a uma degenerescência 

neuronal, se apresente em idades avançadas.  

Cabe reafirmar que a demência não é considerada parte do envelhecimento dito 

normal, e sim um quadro patológico grave, freqüente na velhice, mas que é contingente 

e não necessário. Isso é importante salientar, pois, se uma pessoa de 35 ou 40 anos 

mostrar um quadro confusional, esquecer demais das coisas e, por causa disso, mostrar-

se irritada ou deprimida, logo será tratada, uma vez que se reconhecerá nessa conduta 

algo de anormal. Mas, se isso acontecer aos 70 ou 75 anos, muitos ainda dirão que são 

coisas da idade.  

A característica fundamental desses processos e doenças é o marcado déficit de 

memória, que terá como conseqüência perturbações das aptidões cognitivas, 

pensamento, fala e coordenação motora. Tais perturbações são suficientemente severas 

para interferir na vida familiar, social e de trabalho da pessoa que delas padece. 

Seu aparecimento pode ser gradual − nos casos de dano cerebral progressivo − 

ou abrupto, se for o caso de uma interação medicamentosa, só para citar dois exemplos. 

O tempo de evolução até a fase terminal varia segundo os diferentes tipos, sendo a 

Doença de Alzheimer a de progressão mais lenta. Na atualidade já se conhecem casos 

de mais de 20 anos de evolução.  

Quanto à causalidade, são inúmeras as hipóteses que se manejam; o único 

consenso é o que assinala sua idade-dependência. Isso quer dizer que, quanto mais 

tempo vive, maior a probabilidade de o sujeito ser afetado por algum tipo de demência 

(ou de câncer, ou de problemas vasculares ou de qualquer outra coisa). De qualquer 
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maneira, e já que retomaremos esses temas mais tarde, no momento nos limitaremos a 

dizer que, em relação às demências atribuídas a um dano cerebral progressivo 

(especialmente do córtex cerebral), as etiologias ainda não foram esclarecidas, embora 

profundamente estudadas. Pensa-se em causas variadas que vão desde fatores tóxicos 

até causas genéticas, mas até o presente só há muitas hipóteses e nenhum tratamento 

que vise à cura. A única novidade dos últimos anos consiste em novos medicamentos 

que, em alguns casos, podem retardar a progressão do processo.  

A divisão clássica se faz entre demências irreversíveis e reversíveis, contando-se 

entre as primeiras o Alzheimer, Pick, demência por multi-infartos, doença de 

Creutzfeld-Jacob. Entre as reversíveis encontram-se, principalmente, os quadros agudos 

por interação medicamentosa, quadros de origem psicológica que eclodem depois de um 

processo depressivo e as produzidas pela presença de tumores cerebrais passiveis de 

remoção cirúrgica. Hoje é consenso, especialmente entre os geriatras, que uma 

depressão severa ou não tratada pode conduzir a uma demência que, a partir de um certo 

ponto, também será irreversível.  

Na “Enciclopédia Médico-Cirúrgica”, Brion (1978) define as demências como 

“uma deterioração global, progressiva e irreversível das funções intelectuais; por 

definição, trata-se de um fenômeno crônico e incurável”. Embora na versão de 1988 da 

mesma enciclopédia, tenha-se eliminado o termo “por definição”, o estigma de 

irreversibilidade continuou presente.  

Assim, o diagnóstico de demência transforma-se numa condenação à exclusão. 

Em princípio, deveríamos pensar que nenhuma doença é incurável, menos ainda “por 

definição”, já que o que a faz incurável é o fato de ainda não se ter descoberto a cura. 

Por outro lado, os inúmeros pesquisadores que dedicam sua vida à pesquisa nesta área o 

fazem a partir do ponto de vista de uma causalidade neurológica. E dado que esta é a 

hipótese que comanda a direção da pesquisa, os resultados válidos serão apenas aqueles 

que corroborem ou neguem as hipóteses iniciais, sem produzir uma ampliação do 

campo de observação que leve à construção de outras hipóteses que excedam o campo 

da neurologia.  

Atualmente, as possibilidades de se fazer um diagnóstico apurado têm crescido 

consideravelmente graças ao progresso dos diagnósticos por imagem. Isto permite que, 

do ponto de vista médico, seja possível diferenciar uma demência verdadeira, de causas 
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neurológicas, de uma pseudodemência5, de causas psicológicas por exemplo. Ora, não 

deixa de ser instigante o fato de que ante a probabilidade de uma origem psicológica 

algo seja qualificado como pseudo , com toda a carga de preconceito que isso acarreta 

Freqüentemente os familiares se sentem enganados e manipulados pelo paciente 

quando recebem este tipo de diagnóstico: “o médico diz que ele não tem nada, os 

exames não demonstram nada, é pura manha de velho” eles dizem, porém, nestes casos, 

esse “não ter nada” refere-se ao fato de não ter nada detectável – através da tecnologia 

atual – no organismo, no corpo biológico. Mas a pessoa que se deprime e se demencia 

tem muito, até um excesso, de sofrimento, de angústia, de perda.. Os melhores métodos 

diagnósticos, não dão conta dos pensamentos, dos afetos, das emoções, dos conteúdos 

das lembranças, dos lutos impossíveis e, fundamentalmente, da especial significação 

dos esquecimentos. Só podem detectar perturbações morfológicas e funcionais no 

substrato material destas funções psíquicas tão imateriais. Além do mais, a maioria dos 

diagnósticos ainda são feitos por exclusão de outras patologias. 

Sem dúvida, muito se tem avançado nos estudos sobre os estados demenciais, 

mas as contradições continuam, pois nem sempre a imagem de um cérebro profundamente 

lesionado corresponde a uma conduta geral e uma memória seriamente deficitária. Em 

alguns casos, a imagem considerada normal não acompanha uma conduta profundamente 

afetada, e o contrário também é possível. Com as necropsias, a situação é igual. Então, a 

pergunta continua sendo a mesma: por quê?  

Ainda no caso de uma demência específica como a doença de Alzheimer que 

comprovadamente apresenta importante perda neuronal, degeneração neurofibrilar 

(DNF) e placas senis, podemos nos perguntar se estas lesões são causas ou 

conseqüência da doença. Este aspecto não foi ainda esclarecido pela ciência. 

Yvon Lamour (1990), pesquisador dedicado ao estudo dos mecanismos 

biológicos do envelhecimento, usa a metáfora do computador para exemplificar esta 

questão e apoiar a idéia de uma pesquisa multidisciplinar. O hardware representa os 

neurônios, as fibras nervosas, etc, enquanto o software representa os processos que 

acontecem dentro da máquina. E, embora fique claro que o software não funcione sem o 
________________ 

  

5 Chamamos a atenção para o fato deste parágrafo falar em “pseudodemências”. Esta classificação é 
pouco clara. O critério mais comum é entender como tal aqueles processos demenciais não originados por 
degeneração do tecido nervoso, sendo sua causalidade múltipla. Por exemplo: causas tóxicas, como 
interação medicamentosa, depressão, traumatismos, etc. Consideram-se também como demências 
curáveis, se tratadas antes do processo de cronificação. Voltaremos a este tema no cap. seguinte (Thomas 
e Cassutto 1990). 
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hardware, o mais profundo conhecimento deste não explica as características, as 

propriedades nem os efeitos que a utilização de determinado software provoca. O 

conhecimento do hardware seria, para este autor, o domínio da neurologia, e o do 

software corresponderia à psicologia cognitiva e à psicanálise. E não se pode entender o 

funcionamento de todo o sistema desconsiderando um dos elementos. 

Assim, abrindo o campo de pesquisa, pode-se formular uma causalidade 

multifatorial para as demências, um novo entendimento sobre a dinâmica de fatores 

externos e internos, de maneira a constituir uma hipótese psicogénica – na qual o desejo 

de esquecimento seja tão forte que possa provocar uma perda neuronal– que co-exista 

com as hipóteses genéticas, tóxicas, e tantas outras que possam surgir, sem que 

necessariamente, se excluam umas às outras. 

 
3. ASPETOS DESCRITIVOS E DIFERENCIAIS 

 

As pessoas demenciadas tem dificuldades para registrar os fenômenos atuais, 

enquanto os fatos do passado surgem vivamente em sua memória. Este passado pode até 

ressurgir na memória com uma força surpreendente e, embora seja este um fenômeno 

freqüente no processo de envelhecimento, observa-se que essas recordações aparecem 

mais claras e detalhadas do que antes de começarem os esquecimentos correspondentes 

ao presente, além de se apresentarem muito mais freqüentemente que antes.  

Uma paciente relatava assim sua experiência: “Sei que estou com problemas de 

memória, me esqueço das coisas de todos os dias, se coloquei sal na comida, ou se 

fechei o gás, essas coisas, mas o mais estranho é que sinto que tenho uma grande 

memória, maior do que nunca, lembro tudo da minha vida, os detalhes de quando era 

pequena, da casa onde morava, de meus pais, da comida de minha mãe, até do cheiro eu 

lembro. Me lembro do cavalo de meu primo, das coisas que cultivávamos, dos vizinhos, 

da escola, tudo tudo, o tempo inteiro”. Mas os esquecimentos do presente provocam 

conflitos, impedem a operatividade no cotidiano, causam brigas, geram culpas.  

Outra senhora dizia: “É terrível, não sei que acontece, eu sempre fui muito 

eficiente, minha família nem precisava me pedir nada, eu já sabia o que cada um queria, 

ia e fazia..... agora, até quando me pedem eu esqueço..... eles ficam bravos... eu sei que 

eles sofrem por minha causa...... eu sei que devo me esforçar mais..... eu tento mas......” 

e a família reforça: “Ela deveria prestar mais atenção, não se esforça” 
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Após um certo tempo o passado será também esquecido como relato organizado 

historicamente e passível de ser relatado, conservando-se só a memória de alguns fatos, 

como ilhas de saberes, sem conexão aparente entre si.  

Ao mesmo tempo, esquecem-se as palavras que permitiriam nomear os objetos, 

ainda os mais conhecidos e necessários, e as perífrases6 tentam explicar as funções dos 

objetos que se deseja designar. Aos poucos, as pessoas, das mais distantes às mais 

próximas, deixam de ser reconhecidas, e a desorientação temporo-espacial se instala. 

Começa então uma errância incontinente, como uma estéril procura do espaço e do 

tempo perdidos. Chegados neste ponto, não haverá mais manifestação de um 

pensamento coerente e todos os atos mais elementares da vida se tornam impossíveis, 

comprometendo de forma mais o menos total a autonomia no caminho da deterioração 

total do sujeito.  

O corpo de um idoso demenciado (considerando fases avançadas da doença), 

apesar de poder conservar uma boa saúde clínica, não parece estar atravessado por 

nenhum registro simbólico: baba, defeca, urina, mexe com as fezes, se despe, se 

masturba, tudo sem o menor constrangimento, sem a alegria que os bebês demonstram 

em atividades semelhantes, sem nojo. Só ante a atitude repressora dos outros pode 

manifestar um certo pudor ou uma culpa por ter feito algo de errado, mas que não 

implica um aprendizado. Percebemos apenas o incômodo da sujeira e o prazer da higiene. É 

um corpo recorte de zonas erógenas, pura fragmentação. Incapazes dos menores 

cuidados com a própria higiene e com perda total do controle esfincteriano, os idosos 

demenciados acabam falecendo, freqüentemente, por causa de uma infecção intercorrente. 

A queixa sobre uma diminuição da memória não é exclusiva das pessoas idosas, 

mas, sem dúvida, aumenta consideravelmente com a idade e adquire uma importância 

fundamental pois, em alguns casos, pode revelar a presença de um processo demencial 

em fase inicial.  

Os pesquisadores coincidem em que uma das maiores dificuldades para o 

diagnóstico consiste em diferenciar o que é uma queixa que corresponde a um Declínio 

cognitivo leve relacionado com a idade (DSM IV, 2000), e o que pode ser considerado 

como um começo de processo demencial. Mas eles também oferecem algumas pistas. 

Vejamos. 

________________ 

  

6 Só a título de exemplo citarei duas: “me dá esse negócio aí que serve para beber” para pedir um copo, 
ou “pega para mim isso do cabelo” para pedir um pente. 
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Alguns estudos (Derouesné 2003) mostram um incremento das queixas de 

memória quando coexistem com uma apreciação negativa de saúde em geral. Queixas 

que se acentuam após o aparecimento de dificuldades visuais, auditivas, de locomoção 

ou de quadros que derivam em limitações alimentares por exemplo, como são a 

hipertensão ou a diabetes. Da mesma maneira, aumentam também relacionadas com 

fatores emocionais como lutos, ansiedade, perda de bem-estar geral, e perda de suportes 

sociais. 

As atitudes dos pacientes em relação a suas perturbações de memória são das 

mais variadas, podem tanto reconhecê-las ou não, como aumentá-las ou subestimá-las. 

Os mesmos estudos citados mostram que pacientes afetados por um processo 

demencial, percebem menos suas dificuldades que – cabe destacar como dado de 

importância – são geralmente assinaladas pela família. E, à medida que o déficit 

aumenta, sua ignorância em relação ao mesmo se faz mais notória. 

Na perda benigna, a dificuldade recai especialmente sobre os conteúdos de 

difícil registro como nomes próprios ou datas. Acontecimentos passados também são 

esquecidos, o conteúdo inacessível em um momento pode ressurgir espontaneamente 

minutos mais tarde. A pessoa é consciente de suas dificuldades, pelas quais por vontade 

própria, consulta um especialista, e, embora as mesmas afetam o comportamento 

cotidiano, provocam preocupação e ansiedade, não sendo tão notória a depressão como 

nos casos de demência. 

O fato da existência de um declínio leve relacionado com a idade é contestado 

por alguns pesquisadores (Derouesné 2003) que não encontram no fator idade uma 

variável suficientemente forte. Para estes, o declínio da capacidade de memória é colocado 

como um sintoma multifatorial . Trata-se de um quadro no qual se inscrevem fatores 

orgânicos como o envelhecimento do cérebro e outros órgãos, problemas vasculares, 

déficits endócrinos etc; fatores psicológicos ligados à idade como mudança de imagem 

corporal, da sexualidade, da identidade e fatores sociais que provoquem solidão, 

isolamento ou violência. Nesta perspectiva, alguns sujeitos simplesmente se adaptariam 

a estas modificações e encontrariam estratégias de compensação e outros não.  

Para outros pesquisadores como Dartigues (1997) o declínio leve da memória, só 

é significativo para um diagnóstico de demência quando acompanhado por baixos 

resultados nos testes específicos. Freqüentemente, pacientes que apresentam queixa 

sobre perturbações de memória, obtêm muito bom resultado nos testes e escalas de 
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avaliação, o que leva a descartar o diagnóstico de demência em favor de algum outro, 

especialmente depressão.7 Se existe um denominador comum para esta multiplicidade 

de fatores, pode ser encontrado em uma diminuição da auto-estima desencadeada pela 

perda da confiança no poder da própria memória. Isto poderia provocar uma atitude 

negativa que levasse a evitar tudo o que pudesse desencadear o trabalho da memória, 

desde as coisas mais simples do cotidiano, até as reminiscências mais elaboradas. 

Na experiência clínica é bastante difícil realizar com sucesso o diagnóstico 

diferencial entre transtorno moderado da memória por causa da idade e início de quadro 

demencial, até porque não existe um consenso sobre sua validez. Por outro lado, sempre 

que existe uma queixa sobre transtornos de memória, esta deverá ser ouvida em seu 

profundo sentido subjetivo. Não deverá ser ouvida como coisas de velho e sim em sua 

profunda significação como discurso sobre o esquecimento.  

Devemos acrescentar que, no geral, fora o sintoma de perda de memória, e a 

conseqüente perda da razão, os pacientes têm boa saúde. Assim nos encontramos ante o 

paradoxo que representa a existência de um ser humano com excelente saúde física, e 

sem nenhuma inteligência para resolver até as mais pequenas coisas da vida cotidiana. 

Perturbações da linguagem também são freqüentemente descritas como centrais 

no diagnóstico de demência, mas sempre associadas às de memória (Irigaray, 1973). A 

primeira e mais evidente das características enunciadas é a que se refere à pobreza do 

discurso, em segundo lugar vem a incoerência dos enunciados e, por último, fenômenos 

de preservação que entranham um estereótipo do discurso falado e escrito. Tudo isto, 

com a perfeita preservação dos meios mecânicos necessários para a comunicação 

verbal.  

Há uma pesquisa muito interessante realizada por cientistas da Universidade de 

Kentucky com um grupo de 678 freiras que relaciona a questão da linguagem com a 

incidência da Doença de Alzheimer.8 Desde 1986, os pesquisadores fizeram testes 

cognitivos e dissecaram os cérebros das religiosas que morriam, para descobrir fatores 

de risco para a doença. Além de descobrirem que as portadoras tinham pouca 

________________ 
7 Os testes mais usados na atualidade são: o CAMDEX (1986), organizado como uma entrevista 
estruturada com o objetivo de diagnosticar e quantificar a demência, e o MEEM (1975) Mini Exame de 
Estado Mental, que avalia outras funções além da memória. Existe também o ENEDAM, utilizado para 
diagnóstico de demências em estado inicial, e várias escalas de avaliação clínica para confirmação do 
diagnóstico. Miranda Ventura e Campos Bottino, 1996) 

  

8 Um breve artigo que comentava os resultados, foi publicado no caderno Equilíbrio da Folha de São 
Paulo em 24 de maio de 2001. 
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concentração de ácido fólico no cérebro, concluíram também que o estilo de vida era 

relevante. A pesquisa demonstrou que o alto nível educacional e vida intelectual ativa, 

embora não evitem a doença, protegem o cérebro de seus efeitos devastadores. Porém, o 

mais surpreendente foi a relação encontrada entre incidência de Alzheimer e tipo de 

personalidade e as modalidades da linguagem. 

Trata-se de uma ordem que exige que cada noviça, ao ingressar à vida religiosa, 

(aproximadamente aos 22 anos) escreva uma autobiografia. Os casos estudados tinham 

entre 79 e 96 anos ao morrerem.  

Nesta pesquisa9 surgem alguns dados muito interessantes como o fato de todas 

essas mulheres pesquisadas partilharem o mesmo tipo de vida e terem um nível 

educacional semelhante. Os neurologistas avaliaram a capacidade lingüística tomando 

como base dois critérios: a densidade das idéias e a complexidade gramatical. A 

densidade das idéias é medida segundo o número de idéias expressas em grupos de dez 

palavras e manifesta o grau de conhecimentos, o nível de estudos e o vocabulário, 

enquanto a complexidade gramatical está ligada com a memória, a capacidade de 

realizar tarefas rápidas e a escrita. 

Os autores da pesquisa encontraram uma correlação entre a pobreza das aptidões 

linguísticas aos 20 anos e os baixos resultados nos testes cognitivos 60 anos depois . 

Cinco entre quatorze casos estudados tinham manifestado a doença de Alzheimer; em 

todos eles, a densidade de idéias na autobiografia era muito baixa, já a baixa 

complexidade gramatical, embora presente, era menor. Agora, o que mais nos chamou a 

atenção é que, entre as 200 autobiografias analisadas, pôde ser constatado que as que 

expressavam emoções como gratidão, alegria, amor e esperança foram menos atingidas 

pelo Alzheimer que aquelas outras que expressavam tristeza, medo raiva ou vergonha.  

 

 

4. A DEMÊNCIA NA PSICANÁLISE  

 

Como já vimos, o uso do termo demência não é novo. Ele também foi 

profusamente usado desde as origens da psicanálise. Freud começa utilizando os termos 

cunhados por Kraepelim (1856-1926), que fala de “demência precoce” e “parafrenia”. 

________________ 

  
9 Publicada em jornal médico dos EEUU em 1997 e citada por Chévance (1999). 
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Essa doença, que atingia pessoas jovens, se caracterizava por transtornos do 

pensamento, ensimesmamento, afetividade alterada e atividade delirante.  

Bleuler, em 1911, começa a chamá-la de esquizofrenia, na tentativa de integrar o 

pensamento freudiano ao saber psiquiátrico e abrindo a possibilidade de, mesmo que 

respeitando sua origem orgânica, hereditária ou tóxica, se pudesse pensar a predisposição 

da personalidade e a relação do sujeito com o mundo como determinantes da doença. 

Inclui, assim, na mesma denominação todos os quadros com dissociação primária da 

personalidade, inadaptação, idéias bizarras, e delírios sem depressão nem mania, 

independentemente da idade do sujeito. Em “Dois exemplos de fantasias patogênicas” 

(Freud, vol. XI, 1910), falando de um jovem paciente de 20 anos, chama a demência 

precoce de “hebefrenia” e, em 1913 passará a chamá-la de “parafrenia” ou 

“esquizofrenia”, como Bleuler propunha.  

Nas últimas décadas, foram poucos os trabalhos psicanalíticos que se ocuparam 

desta questão.10 Tudo o que tem a ver com o fenômeno das demências parece ter sido 

devolvido ao âmbito da psiquiatria, da neurologia e, mais recentemente, também da 

geriatria11, ou seja, foi relegado à área exclusivamente médica. Porém, se fizermos um 

breve resgate da obra freudiana, logo veremos que as preocupações de Freud excediam 

amplamente esse aspecto e abriam caminho para um ponto de vista muito mais 

abrangente e complexo.  

Qualquer que seja o termo utilizado por Freud, entretanto, não corresponde ao 

que hoje se conhece como demência e que abordamos neste trabalho, mas vale 

mencionar que seu estudo provocou interessantes discussões.  

Elisabeth Roudinesco menciona que, durante todo o final do século XIX, foi 

muito discutido se a demência precoce era uma doença que já existia – já que alguns de 

seus sintomas poderiam ser incluídos nos da melancolia ou da histeria – ou se era um 

novo quadro que “atingia jovens da sociedade burguesa, revoltados contra sua época ou 

seu meio, mas incapazes de traduzir suas aspirações de outro modo que não por um 

verdadeiro naufrágio da razão” (Roudinesco, 1997, p. 189). 

Em 1911, no caso Schreber – de dementia paranoides, tal como aparece nó título 

do artigo – Freud retoma a idéia já colocada em “Três ensaios sobre a teoria da 

________________ 
10 Ver nas referencias as especificações editorias de: Maissondieu (2001) Lê Guès (1987) Chévance 
(1999), todos autores franceses que vivem numa sociedade que envelheceu rapidamente nos últimos anos. 

  

11 Cabe assinalar que atualmente, no campo médico, são ao geriatras que têm uma visão mais abrangente 
e holística no que se refere à causalidade nas demências. 
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sexualidade” segundo a qual cada estádio no desenvolvimento da sexualidade fornece 

uma possibilidade de fixação, ou seja, de um “ponto disposicional”. Assim, as pessoas 

que não se libertaram completamente do estádio do narcisismo: 

 

... acham-se expostas ao perigo de que um incremento de libido excepcionalmente 

intenso, não encontrando outro escoadouro, possa conduzir a uma sexualização de suas 

investiduras sociais pulsionais e desfazer assim as sublimações que haviam alcançado 

no curso de seu desenvolvimento. Este resultado pode ser produzido por qualquer coisa 

que faça a libido fluir regressivamente (isto é, que cause uma ‘regressão’) (Freud, vol. 

XII, 1911, p. 57).  

 
Freud diz que, quer se trate de desapontamentos em relação a questões amorosas 

ou na área das relações sociais, sempre há algo que represente uma frustração12. E 

acrescenta: 

 

Visto nossas análises demonstrarem que os paranóicos se esforçam por proteger-se 

contra esse tipo de sexualização de suas investiduras sociais pulsionais, somos levados a 

supor que o ponto fraco em seu desenvolvimento deve ser procurado em algum lugar 

entre os estádios de auto-erotismo, narcisismo e homossexualismo, e que sua disposição 

à enfermidade (que talvez seja suscetível de definição mais precisa) deve estar 

localizada nessa região. Uma disposição semelhante teria de ser atribuída aos pacientes 

que sofrem da demência precoce de Kraepelin ou de (como Bleuler a denominou) 

esquizofrenia; e esperamos, posteriormente, encontrar pistas que nos permitam remontar 

às diferenças entre os dois distúrbios (com referência tanto à forma que assumem 

quanto ao curso que seguem) a diferenças correspondentes nas fixações disposicionais 

dos pacientes (idem p. 58). 

 
Vemos como Freud não se conformava com as definições da psiquiatria de sua 

época e já apontava para uma visão totalmente diferente sobre a causalidade de certos 

casos clínicos, sem se intimidar diante da organicidade suposta ou comprovada das 

________________ 

  

12 O termo “frustração” (Versangung, denegação) refere-se aqui exclusivamente a obstáculos externos, tal 
como o assinala Strachey na nota introdutória de “Tipos de desencadeamento das neuroses” (1912) Neste 
artigo volta a usar o mesmo termo de forma mais ampla, referido também aos obstáculos internos. 
(Strachey, p. 236)  
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doenças que tratava. Reação a uma frustração, perda, fixação13 em uma fase mais 

arcaica do desenvolvimento psíquico, fuga do eu por regressão, já comparecem aqui, 

para nos assinalar um horizonte. 

Em “O interesse pela psicanálise” de 1913, Freud escreve: 

 

Em outra perturbação neurótica, a demência precoce (parafrenia ou esquizofrenia), 

condição na realidade incurável, o paciente fica, nos casos mais graves, num estado 

evidente de completa apatia. Com freqüência as únicas ações que lhe restam são certos 

movimentos e gestos monotonamente repetidos e que têm o nome de ‘estereotipias’14. 

Uma investigação analítica desse tipo de resíduos, feita por Jung, demonstrou constituírem 

os remanescentes de ações miméticas perfeitamente significativas, as quais, em certa 

época, expressaram os desejos dominantes do indivíduo (Freud, 1913, p. 177).  

 

Por outro lado, Freud chama a atenção para o fato de “estas psiconeuroses” 15 

serem geralmente enumeradas em uma certa ordem: Histeria, Neurose Obsessiva, 

Paranóia, Demência Precoce, que corresponderia, embora não exatamente, à ordem das 

idades em que aparecem. É também nesse texto que reúne paranóia e demência precoce 

na categoria das parafrenias.  

 

As características peculiares a ambos − megalomania, afastamento do mundo dos 

objetos, dificuldade aumentada na transferência − obrigaram-nos a concluir que sua 

fixação disposicional deve ser procurada num estádio de desenvolvimento libidinal 

antes de a escolha objetal ter-se estabelecido − isto é, na fase do auto-erotismo e do 

narcisismo. Assim, estas formas de moléstia, que fazem seu aparecimento tão 

________________ 
13 O fato de a libido se ligar fortemente a pessoas ou imagos, de reproduzir determinado modo de 
satisfação e permanecer organizada segundo a estrutura característica de uma das fases evolutivas. A 
fixação pode ser manifesta e real ou constituir uma virtualidade prevalecente que abre ao sujeito o 
caminho de uma regressão. [ ] Podemos considerá-la, fora de qualquer referência genética, dentro do 
quadro da teria freudiana do inconsciente, como designando o modo de inscrição de certos conteúdos 
representativos (experiências, imagos, fantasias) que persistem no inconsciente de forma inalterada e aos 
quais a pulsão permanece ligada. (Laplanche, 1995)  
14 Essas estereotipias são muito comuns também nas demências, tal como conhecidas atualmente. Um 
paciente que foi um dia um pintor de paredes muito bem conceituado, agora se dedica hora após hora a 
descascar as portas e paredes da instituição onde mora, e uma costureira procura, nas próprias roupas, um 
fio qualquer que lhe permita descostura-las. Um verdadeiro trabalho de desconstrução do que se levou 
uma vida construindo. 

  

15 Termo usado por Freud para caracterizar, em oposição às neuroses atuais, as afecções psíquicas em que 
os sintomas são expressão simbólica dos conflitos infantis, isto é, as neuroses de transferências e as 
neuroses narcísicas (Laplanche e Pontalis, "Vocabulário de Psicanálise"). 



CAPÍTULO II – DE-MENTIS    56  

tardiamente, remontam a inibições e fixações muito primitivas. Isto, por conseguinte, 

nos levaria a supor que a disposição à histeria e à neurose obsessiva, as duas neuroses 

de transferência propriamente ditas, que produzem seus sintomas bem cedo na vida, 

reside em fases posteriores de desenvolvimento libidinal (Freud, 1913, p. 338).  

 
Em 1914, acrescenta:  

 
Um motivo premente para nos ocuparmos com a concepção de um narcisismo primário 

e normal surgiu quando se fez a tentativa de incluir o que conhecemos da demência 

precoce (Kraepelin) ou da esquizofrenia (Bleuler) na hipótese da teoria da libido. Esse 

tipo de pacientes, que eu propus fossem denominados de parafrênicos, exibem duas 

características fundamentais: megalomania e desvios de seu interesse do mundo externo 

– de pessoas e coisas (Freud, 1914, p. 72). 

 
Abraham, em 1908, já assinalava que, nas demências precoces, o investimento 

libidinal de objetos era ausente.16 De tudo que estamos levantando, a única característica 

ausente nos casos de demência hoje diagnosticados é a megalomania.  

Dentre todos estes autores dos primórdios da psicanálise, merece uma atenção 

especial Sandor Ferenczi, que foi quem mais interesse mostrou no entendimento das 

demências e em sua possível leitura a partir da psicanálise.  

No artigo de 1917, “Para compreender as psiconeuroses do envelhecimento” ele 

explica que nestes casos, “as pessoas não tinham conseguido modificar a distribuição da 

libido” ou “não tinham podido adaptar-se a essa nova distribuição dos interesses 

libidinais” (Ferenczi, 1993, p. 145), e acrescenta: 

 

Depois que o prof. Freud chamou minha atenção para esse ponto, sei (e não posso 

deixar de confirmá-lo) que o homem tende, ao envelhecer a retirar as “emanações da 

libido” dos objetos de seu amor e voltar para seu próprio ego o interesse libidinal, de 

que provavelmente dispõe em menor quantidade. As pessoas idosas voltam a ser como 

crianças narcísicas, perdem muitos de seus interesses familiares e sociais, uma grande 

parte de sua capacidade de sublimação desaparece, sobretudo no que se refere à 

vergonha e repugnância: tornam-se cínicas, ranzinzas e avarentas; em outras palavras, 

________________ 

  
16 Ver Conferência XXVI, nas “Conferências de introdução à psicanálise”, vol. XVI, 1916-1917,  p. 378. 
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sua libido regride para as etapas pré-genitais do desenvolvimento e adota frequentemente a 

forma ostensiva do erotismo anal e uretral, da homosexualidade, do voyerismo, do 

exibicionismo e do onanismo. (idem, p 145) 

 
O único problema deste breve texto, é o fato de o autor enunciar as 

características do envelhecimento claramente patológico como se fosse isto o que 

acontece habitualmente com pessoas idosas. Mas parece que ele mesmo percebe a 

inexatidão de suas afirmações, quando logo depois acrescenta: “Curiosamente, nem 

todos os neuróticos de ambos os sexos que atravessam esta idade crítica mostram esses 

sinais psíquicos da velhice” (idem, p. 146). A seguir, tece alguns comentários sobre 

estas transformações “operadas pela idade” e já no final fala da distribuição da libido 

nos casos de demência senil comentando que “pondo de lado o caso de atrofia cerebral”  

 

Parece totalmente plausível explicar a perda freqüente da capacidade de registrar novas 

impressões sensoriais quando, por outro lado, há conservação de lembranças antigas, 

não por alterações histopatológicas do cérebro mas como uma conseqüência do 

empobrecimento em libido objetal disponível: as lembranças antigas devem sua 

capacidade de reprodução à viva nuança afetiva que, vestígio da libido de objeto ainda 

intacta, permanece ligada a elas, ao passo que o interesse atual pelo mundo externo já 

não permite adquirir mais lembranças duradouras. (idem, p. 150) 

 
A preocupação de Ferenczi com este tema é evidente pois, no capítulo seguinte: 

“A psicanálise dos distúrbios mentais da paralisia geral” – texto também escrito por 

volta de 1917 – vai abordar esta doença causada por uma lesão cerebral e cujos 

sintomas psíquicos evoluem em quatro estágios: depressão inicial, excitação maníaca, 

delírios paranóicos, e demência terminal e, especialmente, vai se ocupar de como se 

opera relação entre doença física e estados psíquicos.  

Sobre este particular, diz que a psicanálise só se interessou pelo tema depois da 

publicação de “Introdução ao Narcisismo”, quando Freud chama a atenção para o fato 

de haver uma relação libidinal especial com o próprio eu, durante os períodos de doença 

física, quando a pessoa retira seu interesse libidinal dos objetos do mundo e os desloca 

para si mesmo ou para o órgão doente. A doença faz com que ela regrida a um estágio 

anterior, infantil, do desenvolvimento. Torna-se narcisista.  
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Cita o caso dos traumatismos de guerra, que são menores quando existe uma 

ferida física, pois a libido é utilizada de um modo patoneurótico17 , ou seja, “parte dela 

se liga ao órgão lesado e, por conseguinte, não pode flutuar livremente e constituir um 

fator de neurose” (idem, p. 152). Logo depois, chama a atenção do leitor para dois fatos: 

o primeiro refere-se a que uma lesão ou doença de zonas erógenas pode provocar graves 

doenças psicóticas como o caso das psicoses puerperais e o segundo, tal como o próprio 

Freud já o indicara, e que algumas psicose narcísicas graves de origem psicogênica, 

como seria o caso da melancolia, podem se curar repentinamente em conseqüência de 

uma doença orgânica intercorrente que liga o excesso de libido.  

Ferenczi apresenta, então, alguns sintomas de paralisia geral, como uma 

patoneurose cerebral, quer dizer, como reação neurótica ao dano sofrido pelo cérebro 

ou por seu funcionamento, “como tentativa de controlar a quantidade de libido 

mobilizada pela lesão cerebral”. (idem, p. 150) Por um lado esclarece que o cérebro, 

mais que qualquer outro órgão, é depositário de “um investimento e uma estima 

particularmente importante por parte da libido narcisista” (idem, p. 153) já que é o 

órgão central das funções do eu e do princípio de realidade. 

 

Podemos agora supor que a afecção metaléutica18 do cérebro, quando ataca o órgão 

central das funções do ego, não provoca apenas “deficiências” mas age, além disso, à 

maneira de um traumatismo, perturbando o equilíbrio da economia da libido narcisista, 

perturbação expressa pelos sintomas psíquicos da paralisia geral. (Idem, p. 153) 

 

Assim, vai descrevendo os diferentes estágios e seus sintomas. No começo, o 

sintoma psíquico evidente é uma espécie de astenia com freqüente perda da libido 

genital e da potência, como sinal de retirada do interesse dos objetos sexuais, libido que 

vai ressurgir em outro lugar servindo a interesses diferentes, por exemplo, em sensações 

hipocondríacas. Esta retirada radical será compensada, também radicalmente, por um 

período de euforia de investimento de objeto, especialmente erótico, que mitigue o 

desprazer narcísico-hipocondriaco. Este período não dura muito pois, se agravam os 

sintomas físicos e a deterioração mental. Encontramo-nos então, ante uma paralisia 

melancólica que, fora os sinais físicos, em nada se diferencia da psicogênica. Seria um 

________________ 
17 Patoneuroses: “Neuroses resultantes de uma doença orgânica ou de um ferimento” (Ferenczi, 1993, p. 294). 

  
18 Refere-se a lues: sífilis. 
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caso de melancolia não por identificação com um objeto externo perdido e sim como 

um dano sofrido no próprio eu, “O melancólico vítima de paralisia geral, chora a perda 

de seu Ideal do eu, outrora realizado” (idem, p. 156). Os comentários que o autor tece ao 

longo do texto continuam sendo de absoluta relevância em relação ao tema que nos 

ocupa neste trabalho e precisam ser retomados nos atuais estudos sobre a demência. 

Vejamos, por exemplo, quando escreve:  

 
A própria mutilação do corpo, a perda de um membro ou de um órgão dos sentidos, não 

acarretam necessariamente uma neurose; enquanto a libido estiver satisfeita com o valor 

de sua próprias realizações psíquicas, ela é capaz de superar toda e qualquer deficiência 

física com filosofia, humor ou cinismo, inclusive com orgulho, desafio, arrogância ou 

desprezo. Mas, ao que a libido pode prender-se, quando já se retirou há muito tempo 

dos objetos, não sente mais prazer nas realizações de um organismo enfraquecido, 

imprestável, e quando se vê, por fim, expulsa de seu derradeiro refúgio, o sentimento de 

auto-estima e a consideração pelo ego mental? (idem, p 157) 19 

 
Como neste quadro clínico o estágio demencial é o final, o doente vai assistindo 

impotente e lúcido ao declínio de sua capacidade física, a um organismo enfraquecido e, 

lentamente, à perda de suas capacidades intelectuais. Quando a doença cerebral acarreta 

a destruição dos produtos essenciais do desenvolvimento psíquico e o desaparecimento 

das capacidades mentais mais valorizadas, o eu só pode reagir melancolicamente, e 

quando a dor torna-se insuportável, o narcisismo abre caminho regredindo para fases do 

desenvolvimento mais primitivas, que outrora estiveram em conformidade com o eu. 

Verdadeiro processo de seqüestro do eu atual que permite sumir com tudo que é 

doloroso. Assim considerada: “do ponto de vista da psicanálise, a paralisia progressiva 

é, na verdade, uma paralisia regressiva” (idem p. 160) 

Começamos este capítulo com um comentário sobre a mitologia grega e o 

terminamos com o estudo de Ferenczi sobre a Paralisia Geral Progressiva. Pudemos ver 

que o interesse em relação aos fenômenos demenciais, em suas diferentes acepções, 

ocupou a humanidade desde os tempos remotos e, seguindo este caminho, pretendemos 

________________ 

  

19 É interessante salientar que a maioria dos pacientes diagnosticados como portadores de algum tipo de 
demência possuem uma boa saúde clínica e, ao longo de suas vidas, tiveram poucas dificuldades neste 
particular. 
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acrescentar algumas reflexões que consideramos relevantes. Mas antes de continuar 

com o estudo das demências – desta vez, em suas implicações psicopatológicas – 

analisaremos outras teorizações que a psicanálise nos oferece para pensar esta questão, a 

partir de conceitos que nos aproximam de um entendimento de seus determinantes 

psíquicos e, ao mesmo tempo, nos permitem entendê-la como produção subjetiva 

paradoxal, em que o sujeito historicamente constituído, para se salvar, se perde. 

 

  


