
 
DEMÊNCIA POR CORPOS DE LEWY 

 
O que é a DCL? 
A demência por corpos de Lewy (DCL), ou doença corpuscular de Lewy, é uma doença 
neurológica rara que afecta principalmente o pensamento e os movimentos. 
 
Quais são os sintomas? 
É característica a presença de três sintomas principais nas pessoas afectadas por esta 
doença, além de problemas que afectam o pensamento. 
 
Os três sintomas principais são: 

(1) sintomas da doença de Parkinson, tais como lentidão dos movimentos, rigidez dos 
braços e das pernas, passo irregular e diminuição das expressões faciais (rosto 
sem expressão) 

(2) alucinações visuais, em que a mente engana a pessoa e esta pode ver objectos ou 
pessoas que não estão presentes 

(3) flutuações, ou seja a pessoa encontra-se no seu estado normal (como se não 
tivesse problema nenhum) e depois muda, sem qualquer motivo, para um estado 
de sonolência ou de confusão, voltando depois ao seu estado normal. 

 
Quais são as causas da DCL? 
Desconhecem-se as causas da DCL. Sabe-se que não é o mesmo que a doença de 
Alzheimer, embora os dois distúrbios tenham características parecidas. Sabe-se também, 
pelos estudos feitos sobre os cérebros de pessoas com DCL que foram autopsiadas, que 
as células nervosas desenvolvem estruturas redondas anormais chamadas «corpos de 
Lewy» – as mesmas estruturas observadas nas células nervosas dos cérebros de pessoas 
afectadas por doença de Parkinson típica. 
 
Por enquanto, só com uma autópsia se pode estabelecer o diagnóstico definitivo. 
 
Existe algum tratamento? 
Infelizmente não há cura para a DCL. No entanto, tratamentos com alguns dos 
medicamentos usados na doença de Alzheimer podem ser eficazes no alívio dos 
problemas que afectam o pensamento. Se o andar e rigidez se tornarem num problema 
sério, então o tratamento com um dos medicamentos usados na doença de Parkinson pode 
também revelar-se útil. 
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Há motivos para preocupação com questões de segurança? 
Como no caso de muitos dos distúrbios que afectam o pensamento, há várias questões, 
em termos de segurança, a ter em conta: segurança em relação aos medicamentos, às 
facturas, aos documentos importantes, com o cozinhar e a condução. Mas no caso da 
DCL, com os problemas que afectam o andar, vêm juntar-se às outras preocupações de 
segurança as quedas e a perda de equilíbrio. 
 
Além disso, as pessoas que sofrem de DCL reagem mal a uma categoria de 
medicamentos mais antiga, os antipsicóticos típicos, como, por exemplo, o haloperidol. 
Devem, por conseguinte, evitar este tipo de medicamento. 
 


