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Sobre nós
Thereus Health® é uma plataforma desenvolvida pela 
Artegist Health, uma startup sediada no Tec Labs, a incu-
badora da Faculdade de Ciências da ULisboa, que se es-
tabeleceu em Portugal com o apoio do programa Startup 
Visa do governo português, gerido pelo IAPMEI. O conteú-
do do canal é produzido pela DeepContent Health, agên-
cia especializada em jornalismo de excelência sobre saúde 
e bem-estar, no Brasil.

Esclarecimentos
A informação publicada no canal Thereus Health não tem a intenção, 
nem o objetivo de substituir a opinião de um médico. Também não 
tem a pretensão de determinar um diagnóstico ou de recomendar 
um tratamento. O canal Thereus Health não se destina a substituir 
as orientações médicas ou qualquer aconselhamento dado por pro-
fissionais qualificados. A palavra final é sempre do médico. Nunca 
ignore uma orientação médica ou deixe de procurar um tratamento 
de saúde com base em algo que leu nesta plataforma.

Nós utilizamos apenas fontes reconhecidas pela classe médica e 
científica e também pelo rigor no trato das informações. A nossa 
equipa adota critérios jornalísticos de verificação antes de publicar 
qualquer informação. Nós solicitamos que qualquer equívoco iden-
tificado pelos leitores seja comunicado a nossa equipa. Todo conteú-
do encontrado no canal, seja em textos, imagens, gráficos ou vídeos, 
tem o caráter exclusivamente informativo, de esclarecimento e de 
educação à sociedade e é produzido de acordo com as normas do 
Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

A nossa visão
Ser uma referência na formação de comunidades em doença crôni-
cas limitantes e/ou desabilitantes, bem como na geração de dados 
de vida real.

Os nossos valores
Promover informação simples, fiável e útil a usuários doentes/fami-
liares/cuidadores e gerar evidências de vida real que possam melho-
rar o sistema de saúde.

O nosso propósito é unir pessoas através da tecnologia, com objetivo 
de criar ou melhorar a conscientização sobre doenças incapacitantes 
e/ou limitativas.

O nosso compromisso é oferecer informações qualificadas, fiáveis e 
atualizadas sobre doenças, doente, tratamento, direitos e potenciais 
avanços, buscando dar suporte dentro desta difícil jornada. Também 
damos voz a quem quer colocar suas dúvidas ou dividir sua história.

Através do contributo de quem vive e/ou convive com a doença por 
meio de sondagens, conseguimos obter informações de vida real 
para melhoria do conhecimento, entendimento e ação sobre a doen-
ça na própria comunidade, além de poder auxiliar outros partici-
pantes dentro do sistema de saúde.

A nossa missão
Auxiliar na melhoria da literacia de doentes/familiares/cuidadores 
em doenças crônicas limitantes e/ou desabilitantes, através da ofer-
ta de informação.

♻Este material pode ser impresso para distribuição àqueles que não tem acesso a 
Internet, entretanto seja responsável com o meio ambiente, não desperdiçando 
papel, imprimindo frente e verso e reciclando.
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Os sinais iniciais da 
doença de Alzheimer

D
iferenciar os primeiros sintomas da doença 
de Alzheimer das típicas alterações do enve-
lhecimento pode ser um desafio, até mesmo 
para os profissionais de saúde. Esta dificulda-

de, muitas vezes, retarda o diagnóstico e, consequente-
mente, o tratamento. 

Listamos a seguir os sinais mais comuns que acometem 
indivíduos com Alzheimer e com outras demências. Al-
guns pacientes apresentam um ou mais dos sintomas, 
em diferentes intensidades. Caso o sr.(a) observe uma 
mudança de comportamento em um parente ou amigo, 
procure um médico. O diagnóstico correto e atempado 
ajuda a retardar a evolução da doença. 
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1. A perda de memória 
Esquecer um nome, uma palavra, uma parte da história é o sintoma 
mais associado à doença de Alzheimer. Obviamente, estes lapsos de 
memória podem acontecer com qualquer um. Chamam a atenção, 
contudo, quando se tornam repetitivos, frequentes e envolvem a 
confusão mental. É comum nos esquecermos de algum detalhe da 
história que estamos a contar. Já o paciente de Alzheimer esquece- 
se do que ocorreu recentemente. Esta perda, porém, não é consis-
tente. Ele se esquece de um nome hoje e se lembra amanhã.   

2. A dificuldade para lidar
       com novas palavras
A capacidade de comunicação fica muito comprometida. Iniciar 
ou acompanhar uma conversa torna-se um enorme desafio para o 
paciente de Alzheimer. Em determinado momento, ele perde-se a 
ponto de não perceber qual é o assunto em pauta ou não se lembrar 
de uma determinada palavra para continuar a conversa. Não rara-
mente, os pacientes preferem comunicar-se por gestos ou isolar-se 
socialmente a enfrentar o constrangimento. 

3. As mudanças de humor 
A doença de Alzheimer manifesta-se com sintomas pouco óbvios, 
como a oscilação de humor e a alteração no comportamento. Os 
parentes e os cuidadores não reconhecem aqueles traços na perso-
nalidade do paciente. Eles podem ficar ansiosos, tensos, assustados, 
ariscos e deprimidos. Frequentemente, repetem as mesmas pala-
vras, frases e perguntam várias vezes a mesma coisa. Quando são 
contrariados, não escondem a insatisfação. E a alteração é rápida, 
sem motivo aparente.
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4. A dificuldade para encontrar  
     objetos em casa 
Este é um sinal clássico e alarmante. Muitos pacientes de Alzhei-
mer escondem objetos dentro de casa ou guarda-os em locais não 
óbvios. Por exemplo, as chaves do carro no armário da casa de 
banho, o controlo remoto na sapateira. Em seguida, eles não conse-
guem reencontrá-los e suspeitam que alguém está a roubar os obje-
tos. Mais uma vez, o problema não é perder algo, mas encontrá-lo 
em sítios não habituais. 

5. A dificuldade para resolver  
     problemas e planear-se 

Não conseguir fazer uma conta, alterar a quantidade de um ingre-
diente em uma determinada receita, falhar nas compras do merca-
do são situações normais na vida de qualquer um. Quando se tor-
nam frequentes, causam problemas e comprometem a segurança; é 
hora de procurar ajuda. 

6. A perda de discernimento
      e a capacidade para tomar
          decisões
O paciente de Alzheimer começa a fazer escolhas opostas ao que 
fazia antes da doença. O primeiro sinal desta mudança ocorre em 
relação às finanças. Ele gasta dinheiro com quem pouco conhece e 
paga por coisas desnecessárias. Ou simplesmente não paga o que 
deve e suspeita de quem está ao lado. A falta de cuidados com a 
higiene também se manifesta.  

 

7. Caminhar sem rumo
Mais da metade dos pacientes que apresentam demência, em al-
gum momento, saem sozinhos, andam sem rumo, e ficam perdidos. 
Isso acontece porque a capacidade de localizar-se, de identificar os 
lugares e reconhecer as pessoas fica prejudicada. Como a percep-
ção de tempo também é alterada, certos pacientes saem à procura 
de sítios ou situações que viveram em um passado distante. 

 

8. O afastamento da vida social
Diante dos primeiros sinais de Alzheimer, os pacientes preferem 
isolar-se, afastam-se dos amigos e dos parentes. O constrangimen-
to de esquecer-se de uma palavra, de não acompanhar uma con-
versa ou de sentir-se fora de sintonia com o resto do grupo faz com 
que muitos abandonem os compromissos sociais, as atividades 
desportivas e os passatempos.
 

9. A dificuldade para realizar
     tarefas habituais
Conduzir pelo bairro onde mora há anos, ir ao trabalho ou à casa 
de amigos, enfim, atividades que sempre foram normais passam 
a ficar difíceis. Ou levam mais tempo para serem realizadas. Pôr a 
mesa ou preparar uma refeição habitual não é simples. Mais do que 
a perda de concentração, o Alzheimer reduz a habilidade de con-
cluir um raciocínio. 



11 10 

www.thereushealth.com • contactos@thereus.com Tec Labs • Centro de Inovação • Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

10. O desafio para lidar com  
              as datas e os espaços
O paciente de Alzheimer perde a noção de tempo. As atividades 
futuras parecem distantes demais, o que as tornam perdidas no 
tempo. As referências do passado distante aproximam-se e con-
fundem-se com o que aconteceu ontem ou na semana passada. 
Ele faz a mesma confusão com os lugares. Longe e perto se mistu-
ram. Muitos ficam perdidos no bairro onde sempre moraram. Há 
uma grande desorientação. 

11. O comprometimento da
   percepção espacial 
O paciente de Alzheimer pode manifestar problemas de visão e, 
consequentemente, dificultar a concentração na leitura. Mas, o 
que chama a atenção é a perda de noção espacial. Quando isto 
ocorre, o paciente não consegue avaliar as distâncias ao redor, 
movimentar-se e situar-se com precisão. Distinguir o contraste de 
cores também fica difícil. Nesta fase, conduzir automóvel passa a 
ser um problema.
 

Quanto mais cedo for o diagnóstico das demências e 
da doença de Alzheimer, melhor o prognóstico. Ou seja, 
as terapêuticas podem ser mais efetivas, dando melhor 
qualidade de vida para o doente por um tempo maior. 
Assim, ele e familiares podem desfrutar de momentos 
conjuntos com mais qualidade.
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