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Vamoscfalarcsobreca
doençacdecAlzheimer

AÉ Doençac dec AlzheimerÉ éÉ oÉ tipoÉ deÉ demênciaÉ maisÉ comumqÉ sendoÉ aÉ idadeÉ oÉ
principalÉ fatorÉ deÉ riscoÉ paraÉ oÉ seuÉ aparecimentohÉ AÉ maioriaÉ dasÉ pessoasÉ
diagnosticadasÉcomÉestaÉdoençaÉtêmÉ65canoscoucmaisqÉmasÉalgumasÉpodemÉterÉaÉ
apresentaçãoÉpréàsenilÉPantesÉdeÉ65Éanos;h

OutrosÉ fatoresÉ deÉ riscoÉ paraÉ oÉ aparecimentoÉ dessaÉ condiçãoÉ sãoÉ diabetes,c
hipertensãoc arterial,c tabagismo,c obesidade,c depressão,c históricoc familiarc dec
Alzheimer,centrecoutroshÉ

OcAlzheimerÉevoluiÉdeÉformaÉlentaqÉmasÉgradualÉeÉprogressivaÉaoÉlongoÉdoÉtempohÉ
ÉÉ umaÉ doençaÉ neurodegenerativaÉ ondeÉ regiõesÉ cerebraisÉ específicasÉ seÉ atrofiamÉ
devidoÉaÉprocessoscomplexosÉdeÉdepósitoÉeÉacúmuloÉdeÉproteínasÉanômalash
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Sintomasc principaisc ac seremc observadosc pelac famíliac ec porc quemc convivec
comcocportador:

PerdaÉdaÉmemóriaÉdeÉeventosÉrecentesqÉdeÉnomesÉdeÉpessoasqÉdeÉnúmerosÉ
deÉtelefonesqÉdeÉdatasÉeÉlugares;

DesatualizaçãoÉ vocabularqÉ quandoÉ passaÉ àÉ repetiçãoÉ dasÉ mesmasÉ
perguntasÉouÉpalavras;

DesorientaçãoÉ dentroÉ doÉ próprioÉ ambienteÉ domésticoÉ eÉ facilidadeÉ paraÉ
perderàseÉ emÉ lugaresÉ conhecidosÉ comoÉ visitarÉ amigosÉ ouÉ parentesqÉ irÉ àÉ
igrejaÉouÉaoÉtrabalho;

DificuldadeÉ paraÉ perceberÉ umaÉ situaçãoÉ deÉ riscoqÉ paraÉ cuidarÉ doÉ próprioÉ
dinheiroÉ eÉ deÉ seusÉ bensÉ pessoaisqÉ tomarÉ decisõesÉ eÉ planejarÉ atividadesÉ
maisÉcomplexas;

DificuldadeÉ paraÉ manusearÉ utensíliosqÉ vestiràseÉ eÉ emÉ atividadesÉ queÉ
envolvamÉautocuidadohÉÉÉ
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ComoS aS doençaS temS umS cursoS evolutivo,S seS apresentaS emS trêsS estágiosS deS
progressãoSdosSsintomas,SemboraSnemSsempreSsejamSreconhecidosSdeSformaS
isolada.SSãoSeles:

FaseS inicial:z fasez doz esquecimento,z confusãoz sobrez lugares,z podendoz
perder-sez az caminhoz dez casaz ouz doz trabalho,z masz aindaz preservadaz az
capacidadezdezvestir-se,zdezcomerzsózou,zatézmesmo,zdezdesenvolverzumaz
atividadezocupacional.

FaseSintermediária:Sagravamentozdoszproblemaszdozestágiozanterior,zcomz
az crescentez perdaz dez memória;z problemasz dez comunicaçãoz agravados;z
dificuldadez emz reconhecerz familiaresz ez amigos;z maiorz agitaçãoz
psicomotora,zàszvezesznozfimzdeztardezouziníciozdaznoite;zperdazdasznoçõesz
dezhigiene;zagressividade;zmudançaznozapetite.

FaseS severa:z desaparecimentoz completoz dasz funçõesz cognitivas,z az
incontinênciazéztotal,zházperdazdezpesozezdazcapacidadezparazandar,zsentarz
e,zatézmesmo,zengolir.zOzdoentezficazvulnerávelzazpneumoniazezazúlcerasz
dez decúbito,z exigindoz maioresz cuidadosz ez presençaz constantez dez umz
cuidador.

Ozdiagnósticoznãozézsimpleszdezserzfeito,zprincipalmenteznaszfasesz
leveszdazdoença,zpoiszpodezserzconfundidozcomzoutrosztranstornosz
psiquiátricoszqueztambémzcausamzalteraçõeszcognitivas.z

ComoSéSfeitoSoSdiagnóstico?

Tratamento

Infelizmente,z porz sez tratarz dez umaz doençaz crônica,z nãoS existeS tratamentoS
queS visaS aS curaS daS doençaS deS Alzheimer.z Hoje,z utilizam-sez medicamentosS
queS têmS comoS objetivoS melhorarS aS qualidadeS deS vidaS doS paciente,z visandoz
umz maiorz conforto.z Aliadoz aoz tratamentoz medicamentoso,z normalmentez éz
precisozhaverzumazredezdezcuidados.

AS melhorS opçãoS éS buscarS profissionaisS habilitados,S comoS neurologistasS eS
psiquiatrasSqueSpodemSajudarSaSfazerSoSdiagnósticoSdiferencial.
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QuandoOdiagnosticada no inícioBOéOpossívelOretardarOseuOavançoOporOmeioOdeO
medicamentosO específicosO eO estimulaçãoO físicaO eO emocionalBO garantindoO
melhorOqualidadeOdeOvidaOparaOoOpacienteOeOfamília(

HáO evidênciasO científicasO queO indicamO queO atividadesO deO estimulaçãoO
cognitivaBO socialO eO físicaO beneficiamO aO manutençãoO deO habilidadesO
preservadasO eO favorecemO aO funcionalidade(O OO treinamentoO dasO funçõesO
cognitivasO comoO atençãoBO memóriaBO linguagemBO orientaçãoO eO autilizaçãoO deO
estratégiasOcompensatóriasOsãoOmuitoOúteisOparaOinvestimentoOemOqualidadeO
devidaOeOparaOestimulaçãoOcognitiva(

ExistemO associaçõesO formadasO porO profissionaisO deO saúdeBO pacientesBO
cuidadoresBO familiaresO comO oO objetivoO deO trocasO deO informaçõesO eO deO
experiênciasO porO meioO deO gruposO deO apoioO eO deO psicoeducaçãoBO
proporcionandoO umaO melhorO compressãoO daO dinâmicaO dessaO doençaO eO umO
espaçoOparaOcompartilharOvivênciasOeOdescobrirOnovasOformasOdeOlidarOcomOoO
cotidianoOmodificado(

EmOJuizOdeOForaBOcontamosOcomOumaOregionalOmineiraOdaOÃ2RÃzOâÃssociaçãoO
2rasileiraO deO ÃlzheimerJBO queO éO pioneiraO naO assistênciaO aO familiaresO deO
pessoasOcomOdoençaOdeOÃlzheimerOeOoutrasOdemências(O

OsOGruposOdeOÃpoioOdaOÃ2RÃzOestãoOdivididosOsegundoOestesOdoisOenfoques–O
InformativosOeOÃpoioOSocialOeOEmocional(OParaOmaisOinformaçõesOsobreOondeO
acontecemO osO gruposO onlineBO oO interessadoO podeO acessarO oO siteO
www.abraz.org.br/contato/
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