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 NOS IDOSOS COM DEPRESSÃO BIPOLAR OCORREM ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO EXECUTIVA QUE PODEM MANIFESTAR-SE 
COMO PSEUDODEMÊNCIA

Leonardo Caixeta e col., das Unidades de Perturbação Bipolar e Neuropsiquiatria, Neuropsicologia e Neurologia Comportamental da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás e da Universidade de Alfenas, ambas no Brasil, e da Faculdade de Medicina e de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Toyama, no Japão, publicaram 
recentemente os resultados de um estudo clínico que teve como objetivo avaliar a função executiva (FE) de doentes idosos com depressão bipolar. Nos idosos, a perturbação 
bipolar (PB) é uma preocupação crescente a nível de saúde pública e uma causa importante de incapacidade. Embora os conhecimentos acumulados nas últimas décadas 
apontem para a existência de comprometimento cognitivo na PB, existem poucos dados consistentes sobre a neuropsicologia dos doentes idosos com PB. Os estudos de 
amostras seletivas e múltiplos grupos etários sugerem que na PB, o avançar da idade se associa a maiores défices cognitivos. Alguns autores afirmam que os idosos com PB 
apresentam deficiências cognitivas significativas e que a PB de início tardio se associa a um comprometimento cognitivo mais grave do que a PB de início precoce (ou seja, 
antes dos 40 anos de idade) mas baseiam-se nos resultados de estudos feitos na PB eutímica. Em consequência, as caraterísticas neuropsicológicas dos idosos depressivos com 
PB de início precoce são largamente desconhecidas; é uma questão relevante porque a deficiência cognitiva pode ter um impacto adicional sobre a já comprometida funciona-
lidade dos idosos com PB. Foi este o contexto que levou os autores a realizar um estudo, em que 49 doentes idosos (idade: 60-90 anos) ambulatórios com PB (por critérios 
DSM-5), em fase depressiva, de início precoce (antes dos 40 anos de idade) foram avaliados com vários testes neuropsicológicos dirigidos à FE. Os resultados mostraram que a 
disfunção executiva é muito comum nos idosos com depressão bipolar, sendo que em 13 dos doentes (26,5%) a forma apresentação da deficiência da FE foi a pseudodemência 
. Os piores desempenhos foram observados nos seguintes testes: “Trail Making B”, “Stroop Test 3”, “Backward Digit Span” e “Wisconsin Card Sorting Test”. (1) Os investigadores 
concluem que: 1) No idoso com PB, em fase depressiva, o perfil de disfunção executiva é complexo e heterogêneo, mas a maioria dos casos apresenta dificuldades a nível da 
memória de trabalho, controlo inibitório, flexibilidade mental e velocidade de processamento de informações; 2) Relativamente à avaliação da FE, o desempenho do idoso com 
PB, em fase depressiva, pode ser dividido em duas categorias principais: a) deficiência de um único domínio da FE; b) deficiência de múltiplos domínios da FE, com ou sem 
síndrome de pseudodemência. Salientam ainda que, na depressão bipolar do idoso, a disfunção executiva pode ser explicada pela falta de energia mental suficiente para exe-
cutar os processos cognitivos que requerem maiores esforços para serem realizados.
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