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Demência
O termo demência senil, atualmente, não é mais utilizado, pois
a palavra senil signiﬁca velho e
“nem todo idoso tem demência”.
A Demência se caracteriza
pelo desenvolvimento de múltiplos déﬁcits cognitivos (memória, linguagem, cálculo, pensamento, raciocínio, lógica, função
executiva, orientação espacial e
temporal) e alterações do comportamento, geralmente de natureza crônica e progressiva interferindo nas atividades de vida
diária (AVDS).
Tipos de demência
Há vários tipos de demência,
como a doença de Alzheimer,
doença dos corpúsculos de
Lewy, demência vascular, demência da doença de Parkinson, entre outras.
O Alzheimer é a principal causa de demência, sendo uma enfermidade neurodegenerativa e
progressiva. A segunda maior
causa é a demência vascular
causada por vários insultos vasculares (acidentes vasculares,
microinfartos que ocorrem ao
longo dos anos).
Quando falamos em demên-

cias neurodegenerativas, a segunda maior causa é a demência dos corpúsculos de Lewy.
Alzheimer
Neste momento, vamos abordar a doença de Alzheimer por
ter uma maior prevalência, sendo que no Brasil em torno de 1,5
milhões de brasileiros têm esta
enfermidade, tendo um discreto
predomínio nas mulheres. Existe a demência pré-senil (antes
dos 65 anos) e a senil (a partir
dos 65 anos).
Por que ocorre e sintomas
A doença ocorre pela presença
de placas senis na fenda sináptica, que funcionam como uma
barreira, diﬁcultando a entrada
da acetilcolina no receptor colinérgico do neurônio pós sináptico. A acetilcolina é um neurotransmissor importante para a
memória.
Outro fator é a hiperfosforilação
da proteína TAU. Esta proteína
é necessária para a manutenção do arcabouço do neurônio,
tendo um papel importante nas
funções biológicas e morfológicas do neurônio.
Os sintomas iniciais são com-

prometimento da memória recente, desatenção, desorientação temporal e espacial. O
paciente esquece onde colocou os objetos, de dar recados,
queima frequentemente a comida quando está cozinhando e
o quadro continua evoluindo; o
paciente se perde no bairro, na
cidade …
Fatores de risco
Os fatores de risco são idade
avançada, fatores genéticos,
história familiar (principalmente
em familiares de primeiro grau),
baixa escolaridade, traumatismo craniano, diabetes mellitus,
dislipidemia.
O diagnóstico é feito com história clinica, antecedentes pessoais e familiares, com testes
neuropsicológicos (ferramentas
usadas para avaliar a memória, raciocínio, cálculo, linguagem, pensamento, juízo, etc) e
exame de neuroimagem - ressonância nuclear magnética de
encéfalo, PET ou SPECT quando necessário, além de exames
laboratoriais e do líquor.
Tratamento
O tratamento se baseia em me-
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dicamentos
anticolinesterásicos, que têm a função de inibir a
enzima acetilcolinesterase, que
degrada a acetilcolina, pois no
organismo tudo se transforma,
tudo é reutilizado. Como a acetilcolina tem diﬁculdade de chegar ao receptor colinérgico em
função das placas senis, esta
enzima entra em ação.
Como medicamentos, temos a
rivastigmina, a donepezila, a galantamina que estão disponíveis
no alto custo.
Outra medicação é o antagonista dos receptores N Metil
D-Aspartato que tem a função
de inibir a hiperexcitabilidade
glutamatérgica, sendo usado
na fase moderada e grave da
doença de Alzheimer. O medicamento é a memantina, também encontrado no alto custo.
Além do tratamento medica-

mentoso, é necessário outras
abordagens, como acompanhamento neuropsicológico, psiquiátrico (se necessário), terapia ocupacional, fonoaudiologia
cognitiva e ﬁsioterapia. A música está relacionada com o sistema límbico (área das emoções),
sendo uma outra abordagem terapêutica.
Empatia
A família deve entender que o
paciente não é mais a mesma
pessoa, não faz de propósito,
apenas não se recorda, não
adiantando gritar, reclamar, com
ele. A família tem um papel importante, compreendendo a situação, dando carinho, tendo
paciência, pois será um doente
muito mais tranquilo e bem mais
fácil de conduzir.
O cuidador
Com relação aos cuidadores,

deve-se estar atento, pois muitas vezes ﬁcam sobrecarregados. A maioria deles é esposo/
esposa e/ou ﬁlha, portanto é necessário ajudá-los e, mesmo o
cuidador proﬁssional necessita
de descanso.
Uma alimentação balanceada,
o controle das comorbidades,
atividade física, a procura por
novos aprendizados, uma atitude positiva em relação à vida e
relações de amizades, sejam na
igreja, no bairro, são fatores positivos para ajudar no combate
do Alzheimer.
A pandemia nos mostrou o
quanto o contato ﬁsico é importante para o indivíduo normal ou
com Alzheimer.
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