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SUMÁRIO 

 Doença de Alzheimer 

 Exercite a sua mente! 

Doença de Alzheimer 

Apoio: 

EDITORIAL 

No dia 21 de setembro      

ass inala-se  o Dia       

Mundial da Doença de 

Alzheimer. 

Em Portugal estima-se 

que existam cerca de 

153.000 pessoas com 

demência, e destas 

90.000 com Doença de     

Alzheimer . 

Neste número iremos 

abordar esta patologia, 

bem como alguns      

exercícios para a sua 

mente, que a ajudam a 

prevenir. 
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A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, representando 

entre 50 - 70% dos casos. Provoca uma deterioração global, progressiva e       

irreversível de diversas funções cognitivas (memória, atenção, concentração, 

linguagem, pensamento…), tendo como consequências alterações no       

comportamento, na personalidade e na capacidade funcional da pessoa,  

dificultando a realização das suas atividades de vida diária.  

Os seus sintomas iniciais incluem perda de memória, desorientação espacial e 

temporal, confusão e problemas de raciocínio e  pensamento. Estes sintomas 

agravam-se à medida que as células cerebrais vão morrendo. 

Apesar da contínua investigação, as causas da Doença de Alzheimer          

continuam desconhecidas. No entanto, foram já identificados alguns fatores de 

risco que aumentam a possibilidade de vir a sofrer-se da doença, tais como:  

- Tensão arterial alta, colesterol elevado, diabetes, obesidade; 

- Baixos níveis de estímulo intelectual, atividade social e exercício físico;  

- Graves ou repetidas lesões cerebrais.  

Não existe um teste capaz de diagnosticar a Doença de Alzheimer. O             

diagnóstico deve ser realizado pelo médico, através de um processo de         

exclusão de outras causas que possam ser responsáveis  pelos sinais e sintomas 

apresentados. O diagnóstico precoce possibilita uma intervenção                   

farmacológica e não-farmacológica mais eficaz no alívio dos sintomas e na 

preservação das capacidades, com ganhos na sua qualidade de vida. 

Atualmente não existe cura para a Doença de Alzheimer. No entanto, existem 

medicamentos que possibilitam o tratamento sintomático de grande parte das 

alterações cognitivas e comportamentais.  

A intervenção não-farmacológica consiste num conjunto de atividades com o 

objetivo de estimular as capacidades da pessoa, preservando, pelo maior    

período de tempo possível, a sua autonomia, conforto e dignidade.  
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Exercite a sua mente! 

 

Exercitar a mente é uma das melhores formas de se 

manter intelectualmente ativo e assim prevenir a       

deterioração cognitiva. 

 

Aqui propomos algumas orientações simples para     

treinar a memória na sua rotina diária: 

Saiba mais sobre a 

Doença de   

Alzheimer em: 

 

www.alzheimerportugal.org 

 

Porto com +  Saúde 

 

A publicação mensal do seu 

ACeS dedicada a si! 

Pretende receber mensalmente a newsletter do Agrupamento de Centros de     

Saúde (ACeS) Porto Ocidental “Porto com  +  Saúde”? 

 

A newsletter “Porto com + Saúde” é uma publicação mensal do ACeS Porto     

Ocidental destinada aos utentes. Aborda temas de saúde e funcionamento das 

Unidades Funcionais do ACeS. 
 

Se quer receber  esta publicação, mensalmente, por e-mail, envie-nos uma     

mensagem para o endereço eletrónico utentes.acesportoocidental@gmail.com 

com: 

- Nome; 

- Data de nascimento; 

- Unidade de Saúde onde está inscrito; 

- Sugestão de temas de saúde que gostava de ver tratados na newsletter 

(opcional). 

1. Tente memorizar os números de telefone de familiares e amigos. Irá verificar 

que a sua capacidade de memorização melhora de dia para dia. 

 

2. Existem alguns jogos excelentes para estimular a 

atividade da memória: cartas, dominó, xadrez, 

palavras cruzadas ou jogos “quebra-cabeças”.  

 

3. No final do dia tente lembrar-se do que fez durante todo o dia, fazendo 

uma avaliação dos aspetos positivos. Assim, consegue não só o exercício do 

intelecto, mas também começar a ser mais otimista.  

 

4. Voltar à escola depois de se reformar pode ser uma excelente terapia para 

lutar contra a perda de memória. Pode preparar um trabalho, fazer pesquisa 

sobre determinados temas, preparar-se para um exame… 

 

5. Ler um livro é uma forma altamente recomendada para  

cuidar da saúde da sua memória e é também uma     exce-

lente forma de combater o tédio. 

 


