
Hipocondria e quadro demencial: um relato de caso 

A demência frontotemporal (DFT) apresenta quadro característico, com alterações precoces de 
comportamento e personalidade, além da linguagem, de início insidioso e caráter progressivo. 
Como sintomas comportamentais são proeminentes, frequentemente é avaliado por psiquiatras. 

O objetivo desse trabalho é relatar um caso de DFT e sua evolução. 

V.M., 71 anos, viúva. Admitida com quadro de humor deprimido e ideias hipocondríacas, 
refratários ao tratamento medicamentoso. 

História psiquiátrica com primeiro episódio depressivo há 40 anos. Filhos descrevem a paciente 
como “pessoa difícil”, “manipuladora, pessimista”, a qual passou por muitos tratamentos. Em 
1996 apresentou novo episódio e desde então não houve remissão. 

Nos últimos 4 anos, o quadro de depressão não respondia a medicações e com piora 
progressiva. Sem queixas cognitivas. Hipocondria marcante há 3 anos, dizia “eu já tou morta, 
vou morrer agora”. Anedonia intensa, desânimo, anergia, choro frequente, descuido com 
autocuidado, sintomas pioram pela manhã. 

Durante internamento, foi realizada RNM cerebral que encontram evidências para demência 
fronto-temporal associada ao quadro. Admitida com Fluoxetina 80mg/dia, Olanzapina 10mg/dia, 
Rivotril 6mg/dia e memantina 10g/dia. 

Iniciado ECT no dia 17/10/17 e terapia ocupacional voltada para a autonomia da paciente. 
Aumento de memantina até 20mg/dia. Após 6 sessões, o intervalo de tempo sem queixas 
somáticas aumentou e equipe refere maior facilidade em abordar paciente e na realização de 
atividades. 

Filhos percebem paciente ativa, participa de atividades. Melhora no humor e na autonomia. 
Permanece ainda queixas somáticas e ansiedade. 

Retornamos esquema anterior Venlafaxina 150mg/dia; Mirtazapina 45mg/dia; Rivotril 4mg/dia. 
Recebe alta após 12 sessões de ECT, com melhora do quadro de humor e persistência de 
sintomas hipocondríacos. 

O caso ressalta a importância do diagnóstico diferencial em pacientes com depressão refratária 
e idosos. 
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