Saúde do idoso:

Alerta para

ALZHEIMER

?
O que é Alzheimer?
De causa ainda desconhecida, o
Alzheimer é a forma mais comum
de demência neurodegenerativa em
pessoas de idade, sendo responsável
por mais da metade dos casos de
demência nessa população.

Qual a principal diferença
entre Alzheimer e episódios
de esquecimento comuns ao
envelhecimento?
De causa ainda desconhecida, o
Alzheimer é a forma mais comum
de demência neurodegenerativa em
pessoas de idade, sendo responsável
por mais da metade dos casos de
demência nessa população.
A diferença entre esse esquecimento
causado pelo envelhecimento e o
sintoma de demência ou de Alzheimer
é que o primeiro não impede que
a pessoa exerça suas atividades
diárias. Já o Alzheimer afeta o juízo
e a consciência, comprometendo a
qualidade de vida.

Como prevenir?
Atitudes diárias podem prevenir
doenças que levam a quadros de
demência, entre elas a doença de
Alzheimer.
• Praticar, no mínimo, 30 minutos
diários de atividade física, de três
a cinco vezes por semana
• Prezar por uma dieta rica em
frutas, verduras, legumes,
alimentos ricos em ômega 3,
grãos e cereais integrais, e com
menos gordura, principalmente as
de origem animal
• Praticar regularmente atividades
intelectuais – leituras e jogos
lógicos como palavras cruzadas,
Sudoku e cubo mágico
• Evitar a ingestão excessiva de
álcool e não fumar

• Prevenir e controlar fatores de
risco como diabetes, hipertensão
e dislipidemias
• Preservar as relações com
familiares e amigos, organizando
encontros e conversas
frequentemente
• Dormir bem
• Evitar situações com alto nível de
estresse
• Proteger a cabeça de lesões
Esses hábitos são mais efetivos
quando adotados de modo conjunto
e mais eficazes quando iniciados
precocemente.

Como proceder após o diagnóstico?
Assim como a pessoa com Alzheimer
precisa de tratamento, a família e o
seu cuidador necessitam de apoio e
de orientações para compreenderem
as mudanças impostas pela doença,
adotando as melhores condutas em
cada caso.
No Brasil, desde 1991, existe a
Associação Brasileira de Alzheimer
(ABRAz), composta por grupos de
apoio e cronogramas de atividade
desenvolvidos para melhorar a
jornada de familiares e cuidadores que
acompanham pacientes diagnosticados
com a doença.

Ao perceber qualquer sinal
ou sintoma de Alzheimer em
alguém do seu convívio, procure
assistência médica para essa
pessoa e proponha que ela seja
devidamente avaliada. Quanto
antes diagnosticada, maior
a possibilidade de alívio dos
sintomas e estabilização ou
retardo da progressão da doença.

Saiba mais em:
Associação Brasileira de Alzheimer
https://abraz.org.br/2020/aabraz

Unimed

https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saudeem-pauta/o-que-pode-gerar-o-esquecimento
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https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/
alzheimer
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