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Recomendação  

Escolha não utilizar antipsicóticos como primeira opção para o tratamento de comportamentos e 

sintomas psicológicos de demência. 

Justificação  

Pessoas com demência geralmente apresentam alterações comportamentais desafiadoras, como heteroagressividade e 

sintomas psicóticos. Nesses casos, medicamentos antipsicóticos podem ser necessários, mas devem ser prescritos com 

cautela, pois apresentam benefícios limitados e podem causar importantes prejuízos, incluindo morte prematura. A 

utilização destes fármacos na demência, deve ser limitada aos casos em que as medidas não farmacológicas falharam e 

em que os sintomas causam sofrimento significativo e/ou representam uma ameaça iminente para o doente ou para 

terceiros. Uma avaliação completa, incluindo a identificação e eliminação/minimização das causas das alterações do 

comportamento pode evitar o uso destes medicamentos. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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