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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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As dúvidas sobre a 
doença de Alzheimer

O
Alzheimer é uma doença neurológica cróni-
ca, progressiva e irreversível, que lentamente 
compromete a memória, a capacidade cogni-
tiva e o comportamento do doente. Na maio-

ria dos casos, a doença surge após os 65 anos de idade, 
o que torna o envelhecimento o maior fator de risco. 

Descrita pelo médico alemão Dr. Alois Alzheimer, em 
1906, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de 
demência. Só em Portugal, que é o 4º país com mais ca-
sos por cada mil habitantes, estima-se que haja cerca de 
130 mil pessoas com Alzheimer. Nos próximos anos, este 
número tende a aumentar significativamente. Conheça 
mais sobre essa doença nas perguntas que seguem.
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1.  Como o diagnóstico é feito? 
Ao contrário do que ocorre com muitas outras doenças, 
não há um exame de sangue ou de imagem que confirme 
o Alzheimer. Para este diagnóstico, os médicos precisam 
avaliar o comprometimento cognitivo, a memória e as 
mudanças de comportamento do paciente. Uma conversa 
com os entes mais próximos e uma avaliação do histórico 
familiar também são importantes. Em seguida, os exames 
físicos e os de imagem podem ser usados para descartar 
outras enfermidades, as quais podem desencadear sinto-
mas semelhantes aos da demência.   

2.  Quais são os primeiros 
sinais da doença 
de Alzheimer?

A doença de Alzheimer apresenta uma grande variedade 
de sintomas e manifesta-se de forma única em cada pes-
soa. A personalidade, o estado de saúde e até o contexto 
social do paciente podem determinar a maneira como a 
doença afeta determinada pessoa. A maioria dos pacientes, 
no entanto, apresenta, inicialmente, comprometimento na 
fala e no raciocínio, perda de memória, desafio para rea-
lizar tarefas do dia a dia e confusão mental. A intensidade 
também é particular em cada paciente. 

3.  Se alguém da minha 
família teve Alzheimer, 
eu também terei? 

Provavelmente não. Raramente, a doença de Alzheimer é 
hereditária. Quando ocorre de ela estar associada a uma 
mutação genética e, assim, afetar diversos membros da 
mesma família, ela geralmente aparece cedo, antes dos 65 
anos de idade. Estes são diagnósticos de Alzheimer de iní-
cio precoce.

A maioria dos casos de Alzheimer não ocorre dessa for-
ma. As estatísticas demonstram que o risco de desen-
volver a doença de forma hereditária pode ser um pouco 
maior do que para as outras pessoas, porém não é um 
fator determinante.

4.  Há cura para a 
doença de Alzheimer? 

Infelizmente, não há cura para a doença de Alzheimer. 
A progressão é inevitável e irreversível. Os cientistas em 
todo o mundo, no entanto, não descansam. Eles estão em-
penhados em descobrir como a doença desenvolve-se e as 
formas de revertê-la. Até o momento, os especialistas ofe-
recem tratamentos para retardar o desenvolvimento dos 
sintomas, coibir a progressão e controlar os comprometi-
mentos comportamentais. 
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5.  Como a doença de 
Alzheimer progride? 

Muitos pesquisadores acreditam que a doença de Alzhei-
mer começa muito antes de os sintomas serem notados. 
Em geral, a doença atinge pessoas da terceira idade. Mas, 
há muitos diagnósticos que ocorrem na faixa dos 40 e 50. 

O Alzheimer é uma doença progressiva e incapacitante. 
Nos primeiros estágios, enquanto ainda é ligeira, os sin-
tomas produzem pouco impacto no bem-estar e na rotina 
do paciente. Quando avança para o estágio moderado, as 
dificuldades são mais óbvias e presentes. Na fase avançada 
da doença, há a perda de memória, a incapacidade de falar 
e de compreender o outro e a impossibilidade de executar 
tarefas até então simples, como cuidar da higiene pessoal e 
das próprias refeições.  

6.  O que causa a doença 
de Alzheimer?

Embora os cientistas procurem incansavelmente pelas 
causas, eles ainda não compreendem o que leva uma pes-
soa a desenvolver Alzheimer. Quando a doença surge em 
pessoas jovens, com menos de 60 anos, há um componen-
te genético. Já na maioria dos casos, que ocorre depois dos 
65 anos de idade, o Alzheimer é consequência de uma série 
de mudanças no cérebro e está associada ao acúmulo de 
dois tipos de proteína nesta região: a tau e a beta-amiloide. 
Ele pode ser desencadeado por fatores genéticos, por estilo 
de vida e até por questões ambientais. 

Uma saúde cardiovascular pobre, que inclui colesterol alto, 
diabetes e hipertensão, por exemplo, pode aumentar o ris-
co. No entanto, o peso destes fatores depende de cada caso. 
O que sabemos até o momento é que o principal fator de 
risco é, sem dúvida, a idade. O número de indivíduos com 
Alzheimer após os 65 anos de idade duplica a cada 5 anos. 
Com o envelhecimento, o cérebro passa por diversas mu-
danças que alteram as células e contribuem para os danos.  
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7.  É possível prevenir o 
Alzheimer e outras 
demências?

Até o momento, não há evidência científica e definitiva que 
comprove a prevenção da doença de Alzheimer. Muitos 
cientistas acreditam, contudo, que um estilo de vida sau-
dável diminui o risco de um adulto desenvolver doenças 
crónicas, em geral. Praticar atividade física, seguir uma 
dieta saudável, não fumar nem consumir bebidas alcoó-
licas em excesso são medidas que sempre fazem bem. Os 
estudiosos também apostam que manter o cérebro estimu-
lado, com desafios cognitivos e novos aprendizados, assim 
como ser socialmente ativo podem reduzir o risco de de-
senvolver o Alzheimer. 

 8.  Há tratamentos eficazes 
para a doença de 
Alzheimer?

Ainda não há um medicamento ou uma intervenção que 
cure a doença de Alzheimer por completo. O quadro clíni-
co é complexo. Mas, há abordagens farmacológicas e não 
farmacológicas que ajudam a manter a capacidade men-
tal, a controlar os sintomas comportamentais e a reduzir a 
progressão da doença. Em estágios iniciais, as substâncias 
conhecidas como inibidores da colinesterase são indicadas 
para a memória e a capacidade cognitiva. Quando a doença 
avança, os cientistas indicam Memantina, uma medicação 
que reduz os sintomas e permite que o paciente continue 

com maior independência por um período maior de tem-
po. Tudo isso pode garantir conforto e autonomia aos pa-
cientes por mais tempo. Consequentemente, os cuidadores 
também se beneficiam. É importante ressaltar que a doen-
ça de Alzheimer causa diversas alterações comportamen-
tais, como ansiedade, agitação, insónia e agressividade. 
Cada sintoma deve ser tratado isoladamente com o acom-
panhamento de um médico especialista.
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9.   Todo paciente de Alzheimer 
precisa de um cuidador?

A doença de Alzheimer é progressiva e irreversível. Infeliz-
mente, o quadro clínico piora com o tempo e a independên-
cia do paciente fica comprometida. No início, ele consegue 
manter as atividades habituais, apesar de ter lapsos de me-
mória e alguma dificuldade com as palavras e o raciocínio. 
Em um segundo momento, os desafios crescem e as tarefas 
que antes eram triviais, como pagar as contas e cuidar de 
uma casa, demandam ajuda. No estágio mais avançado da 
doença, os sintomas de demência são severos e intensos. A 
memória e a capacidade cognitiva estão comprometidas. O 
paciente já não consegue cuidar de si e, neste ponto, pre-
cisa de cuidador 24 horas por dia. É difícil afirmar quanto 
tempo dura cada fase, uma vez que o Alzheimer afeta as 
pessoas de maneiras e com intensidades diferentes. 

10.  Por quanto tempo a 
pessoa pode viver 
após o diagnóstico?

A expectativa de vida de um paciente de Alzheimer varia 
amplamente. Os especialistas afirmam que o período pode 
ser de 5 a 20 anos. O que ocorre é que a doença, embora 
apresente sintomas bem semelhantes em todos os pacien-
tes, progride de forma única em cada pessoa. Além disso, 
os primeiros sinais de Alzheimer podem passar anos des-
percebidos antes do diagnóstico ser feito. Ou seja, uma 
pessoa com a doença pode ainda viver muitos anos. 
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