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“Um olhar sobre as várias formas de 

demência”



O que é a Demência?

A Demência é uma DOENÇA CEREBRAL, com natureza crónica ou

progressiva, que causa declínio de múltiplas funções cognitivas,

incluindo a memória, o raciocínio, a orientação, a compreensão, o

cálculo, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e o julgamento.

O prejuízo das funções cognitivas é habitualmente acompanhado e,

ocasionalmente, precedido pela deterioração de competências sociais

e alterações das reações emocionais normais.



Quem desenvolve Demência?

Surge mais frequentemente a partir dos 65 anos de idade.

Em 2-9% dos casos o diagnóstico é feito antes desta idade.

Nem todas as pessoas idosas desenvolvem Demência.

Esta doença não faz parte do processo de envelhecimento normal.



Sinais Iniciais de Demência

O diagnóstico precoce possibilita o acesso, mais cedo, a apoio,

informação e medicação.

Este diagnóstico muitas vezes não é feito numa fase inicial porque os

sinais iniciais são muito subtis e vagos e podem não ser

imediatamente óbvios.



Sinais Iniciais de Demência

Alguns sintomas comuns são: 

1. Perda de memória;

2. Dificuldade em planear ou resolver problemas;

3. Dificuldade em executar tarefas familiares;

4. Perda da noção do tempo e desorientação;

5. Problemas de linguagem; 



Sinais Iniciais de Demência

6. Dificuldades no pensamento abstrato;

7. Discernimento fraco e diminuído;

8. Trocar o lugar das coisas;

9. Alterações de personalidade e comportamento;

10. Afastamento do trabalho e vida social.



Fases da Demência

Os problemas relacionados com a Demência podem ser

compreendidos em três fases.

A Demência afeta cada pessoa de forma diferente, por isso, estes

períodos são simplesmente dados aproximados, visto que umas

pessoas podem deteriorar-se mais depressa do que outras.



Fase Inicial (1º - 2º Ano)

Esta fase é muitas vezes esquecida. Os familiares e os amigos (e às

vezes os profissionais), atribuem os sintomas a algo normal no

processo de envelhecimento. Como o início da doença é progressivo,

é difícil ter certeza quanto ao seu início.



Fase Intermediária (2º - 4º ou 5º Ano)

Com o progresso da doença, as limitações tornam-se mais claras e

mais restritivas, tais como, dificuldade em reter informação, perda de

funcionalidade e autonomia para as atividades de vida diária.



Fase Avançada (A partir do 5º Ano)

Nesta terceira e última fase, a pessoa fica gravemente incapacitada e

necessita de cuidado total. Os distúrbios de memória são muito graves

e o lado físico da doença torna-se mais evidente.



Prevalência

As estimativas relativamente ao ano de 2010 indicaram que cerca de 35,6

milhões de pessoas no MUNDO vivem com demência. Este número terá

tendência a duplicar até 2030 e triplicar até 2050.

Na EUROPA cerca de 7,3 milhões de pessoas sofrem de uma ou mais

formas de demência.

Em PORTUGAL estima-se que existam cerca de 153 mil pessoas com

demência, das quais 90 mil tem Doença de Alzheimer.



Formas mais comuns de Demência

1. Doença de Alzheimer;

2. Demência Vascular;

3. Demência de Corpos de Lewy;

4. Demência Frontotemporal.



Doença de Alzheimer

Alguns sintomas: 

 Dificuldades de memória persistentes e frequentes, especialmente de

acontecimentos recentes;

 Apresentar um discurso vago durante as conversações;

 Perder entusiasmo na realização de atividades, anteriormente realizadas;

 Demorar mais tempo na realização de atividades de rotina;

 Esquecer-se de pessoas ou lugares conhecidos;

 Incapacidade para compreender questões e instruções;

 Deterioração de competências sociais;

 Imprevisibilidade emocional.



What is Alzheimer's Disease (Portuguese).mov


Demência Vascular

Possíveis causas: 

 Enfartes cerebrais múltiplos ou isolados;

 Fluxo sanguíneo inadequado;

 Fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol elevado,

antecedentes familiares com problemas cardíacos, alteração do

ritmo cardíaco, obesidade, tabagismo.



Demência Vascular

Alguns sintomas: 

 Défice da memória recente;

 Paralisia e dificuldades no discurso;

 Incapacidade de realizar as tarefas mais básicas do quotidiano;

 Desmotivação e desinteresse pelas pessoas e pelo meio envolvente;

 Alterações do comportamento e do humor;

 Dificuldades de movimentos e perda de equilíbrio;

 Desorientação e raciocínio lento.



Demência de Corpos de Lewy

Alguns sintomas: 

 Dificuldades de atenção e concentração;

 Confusão extrema;

 Dificuldades em avaliar as distâncias, o que resulta muitas vezes em quedas;

 Alucinações visuais;

 Flutuação do estado mental;

 Delírios;

 Depressões.



Demência Frontotemporal

Alguns sintomas: 

 Ter uma conduta social pouco apropriada;

 Dificuldade em se manter socialmente ativo;

 Incapacidade de manter relações interpessoais;

 Comportamento compulsivo e repetitivo;

 Problemas de linguagem;

 Alterações da personalidade;

 Modificação da forma com a pessoa se sente e expressa as emoções;

 Perda da capacidade de julgamento.



Dicas para cuidar de uma pessoa com Demência

 Preste apoio no que a pessoa necessitar, ao mesmo tempo que a

incentiva à autonomia;

 Escutar com empatia, estar atento, ser compreensivo e paciente;

 Estimular atividades de lazer e ocupacionais, mas não obrigue a

pessoa a fazer uma coisa que ela já deu a entender que não tem

vontade;

 Adaptar o estilo de linguagem e o tom de voz para facilitar a

comunicação e compreensão;



Dicas para cuidar de uma pessoa com Demência

 Evite chamar demasiada atenção para erros e problemas;

 Transmitir calma perante um comportamento agressivo e tentar

descobrir o que possa ter sido a causa;

 Aceitar e adaptar-se às alterações que possam surgir no

relacionamento com essa pessoa;

 Olhar nos olhos quando comunicar com a pessoas;

 Respeitar os tempos de ação da pessoa;

 Estabelecer rotinas e manter o quotidiano.



Cuidar do cuidador informal

Cuidar de uma pessoa com Demência pode ter um efeito

negativo no cuidador, nomeadamente, efeito psicológico, na

saúde física, nas espectativas de vida, na qualidade de vida e

na segurança económica.



Cuidar do cuidador informal

Alguns pequenos gestos que podem ajudar o cuidador:

 Não valorizar críticas;

 Arranjar tempo para si próprio;

 Aprender a lidar com o “stress” e a descontrair-se;

 Procurar informação e aconselhamento se necessitar;

 Procurar contacto social para quebrar o seu isolamento;

 Reconhecer os seus próprios limites e estabelecer metas realistas.
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Contactos

Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão 

 Contactos Telefónicos: 272540000; 962026156

 Emails: scm.vvrodao@sapo.pt

 Site: http://www.scmvvrodao.pt/

 Visite a nossa página no facebook pesquisando “INCOGNUS”

Dra. Inês Eliana Neves Martins 

 Contacto Telefónico: 925 783 236

 Email: ines.martins@scmvvrodao.pt

Dra. Patrícia Sofia Camponês Cesário 

 Contacto Telefónico: 962963353 

 Email: patricia.cesario@scmvvrodao.pt


