
O que é demência?
A demência não é uma doença, mas um grupo de sintomas que podem ser
causados por danos cerebrais, e que, embora não esteja diretamente relacio-
nada com o normal envelhecimento, ocorre mais frequentemente em pessoas
idosas. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência.

Quais são os sintomas de demência?
Os sintomas de demência podem aparecer gradualmente ou de uma só vez.
Por vezes, é o próprio doente a aperceber-se que existem sintomas preocu-
pantes, mas frequentemente são os que lhe estão próximo a constatar os si-
nais e sintomas que indiciam tratar-se de um processo demencial.

Os sintomas que podem sugerir a presença de demência são:

• Perda de memória recente
É vulgar que as pessoas idosas tenham esquecimentos de alguns aconteci-

mentos recentes, mas frequentemente vêm-se a recordar mais tarde; no caso
da demência, nunca mais se lembram deles. Podem conseguir cozinhar uma
refeição mas provavelmente vão esquecer-se de a servir... e até podem vir a
esquecer-se que a cozinharam.

• Dificuldade na realização das tarefas domésticas diárias
Numa fase mais adiantada da doença têm dificuldades para efetuarem 

Atividades da Vida Diária como tomar banho, vestir, apertar os sapatos ou
mesmo não vestir um casaco antes sair de casa quando está frio ou não usar
guarda-chuva quando chove.

• Problemas com a linguagem
O esquecimento de simples palavras ou a sua utilização errada torna difícil

a comunicação adequada de forma a que os outros compreendam. Também é
frequente a repetição de frases ou histórias na mesma conversa

• Dificuldade na movimentação fora da residência
Muito preocupante é o facto de se poderem perder na própria rua onde ha-

bitam, não conseguirem ir para um qualquer lugar conhecido ou até como
voltarem para casa.

• Mudanças de personalidade e de humor
Existem mudanças drásticas na personalidade que podem tornar os doen-

tes irritáveis, desconfiados, temerosos ou deprimidos. Podem também haver
mudanças repentinas de humor passando de um estado de calma e afabilida-
de para irritação, raiva e choro.

• Perda de iniciativa/interesse.
Em geral existe uma grande passividade e o desinteresse em fazer coisas

novas, conhecer outros lugares ou até de contactar com outras pessoas.

Conselhos sobre a
demência Conselhos aos

Doentes:

63POSTGRADUATE MEDICINE Setembro/Outubro 2020

Conselhos sobre a dem
ência

Um dos sintomas de demência é a perda
de memória recente.

Numa fase mais adiantada da doença
surge dificuldade para se efetuarem Ativi-
dades da Vida Diária como tomar banho.

Mudanças na personalidade podem tornar
os doentes irritáveis, desconfiados,
temerosos ou deprimidos.

Em geral existe uma grande passividade e
o desinteresse em fazer coisas novas.



O que causa a demência?
A demência resulta de danos causados às células cerebrais e de que os exem-
plos mais frequentes são a Doença de Alzheimer, os tumores cerebrais, o
traumatismo craniano ou o acidente vascular cerebral.

Como é diagnosticada a demência?
Para além de uma história clínica o médico deverá proceder a um exame físi-
co abrangente e, com base na sintomatologia, poderá pedir ou fazer alguns
testes para verificar se a demência é a causa desses sintomas. Quanto mais
cedo for feito um diagnóstico correto mais precocemente pode ser imple-
mentado o tratamento.

Tratamento de demência
Algumas causas de demência podem ser tratadas, mas, pelo facto de algumas
células cerebrais terem sido destruídas, torna-se impossível a sua substituição.
No entanto, o tratamento farmacológico adequado pode retardar ou interrom-
per a continuação dos danos às células cerebrais, podendo evitar a progressão
da doença. Quando a causa da demência não for tratável o objetivo deve pas-
sar pela ajuda ao doente nas suas atividades diárias e na redução dos sintomas.

Viver com demência
Não há cura para a demência e, por isso, os doentes e seus familiares devem
aprender a lidar com os sintomas, conhecer a evolução da doença e a sua in-
fluência no comportamento de forma a conseguirem ultrapassar as dificulda-
des que forem surgindo.

Conselhos aos cuidadores
• Faça o doente saber que horas são, colocando um relógio que seja facil-

mente visto.
• Mantenha as cortinas ou persianas abertas para que ele possa saber se é dia

ou noite.
• Limite a quantidade de cafeína que ele consome.
• Tente ajudá-lo a fazer exercício físico todos os dias dando pequenos pas-

seios ao ar livre.
• Tente persuadi-lo a não fazer pequenos sonos ao longo do dia e, quando

ele se vai deitar, é indispensável que no quarto haja uma atmosfera de si-
lêncio, mas deixando um pequeno ponto de luz porque a escuridão total
pode causar-lhe perturbação.

• Compre uma pulseira médica para que ele a possa usar e onde esteja in-
cluído o seu nome e endereço, assim como do seu principal cuidador.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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O tratamento farmacológico adequado
pode retardar ou interromper a continua-
ção dos danos às células cerebrais.

Não há cura para a demência, os doentes
e seus familiares devem aprender a lidar
com os sintomas.

Mantenha as cortinas ou persianas abertas
para que o doente possa saber se é dia ou
noite.

Compre uma pulseira médica para o
doente usar onde esteja incluído o seu
nome e endereço


