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12 estratégias para combater a demência

- Envelhecimento e doença alteram relógio biológico
- Como se alimenta a saúde dos neurónios?
- O cérebro gosta de caminhadas

- Dor mamária é ou não um alerta?
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Conte 4 segundos 

Olhe para o relógio. Conte 4 segundos. É a este ritmo que o número de novos casos 
com demência cresce. A incidência tem vindo a aumentar e por isso partilhamos as 
estratégias que dão robustez à sua reserva cognitiva. 

Lembramos que há uma relação entre sono e risco de demência, que a saúde dos neu-
rónios também deve ser alimentada, que a surdez corre a par com a deterioração cog-
nitiva, que o cérebro gosta de caminhadas e que o esforço de controlar o risco cardio-
vascular compensa mesmo. 

A comunidade cientí�ica já provou que mexer nos fatores modi�icáveis pode reduzir 
em 40% a probabilidade de desenvolver um processo de demência. Os restantes 60% 
são por culpa da idade e por isso esta responsabilidade máxima de cuidar do envelhe-
cimento. Porque, quando a doença se instala, será preciso encontrar pessoas com 
energia ilimitada, quase sempre do sexo feminino, pacientes, resistentes, com iniciati-
va e conhecimentos. Ninguém se candidata a este cargo. A função de cuidador aconte-
ce.  

A demência continua a ser uma doença irreversível e ainda sem cura. Mas não é a 
única. Há outras doenças neurodegenerativas.   

Conceição Abreu  
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Para ler este texto é necessário que as células 
do cérebro (neurónios) estejam a comunicar 
entre si. Temos 800 mil milhões de neurónios, 
uns mais especializados que outros – é certo – 
e tudo o que somos, fazemos, pensamos, 
imaginamos e sentimos passa por ali. A infor-
mação circula a uma velocidade próxima dos 
400 km/hora e está sempre dependente da 
comunicação que existe entre os neurónios, 
as chamadas sinapses ou pontos de encontro 
de trocas químicas e elétricas.   

Quando a idade avança, este funcionamento 
começa a perder alguma e�icácia, mas as 

Envelhecer 
não significa esquecer

O esquecimento nas pessoas mais idosas nem sempre é levado a sério. Admite-se que é 
um ingrediente de um processo normal de envelhecimento, a par com o ouvir mal ou ser 
mais lento. Nada mais errado! 

modi�icações são subtis e não interferem com 
a vida do dia-a-dia. Contudo, se houver 
doença (declínio patológico), esse processo é 
mais acelerado, mais intenso e isso re�lete-se 
nas atividades diárias. Nestes casos, a tendên-
cia é para atribuir essas falhas ao envelheci-
mento e, não raras vezes, os próprios pro�is-
sionais de saúde associam “velhice” com com-
promisso das atividades cognitivas, como se 
fossem sinónimos. 

Primeiro que tudo é preciso perceber como se 
envelhece em Portugal. O esquecimento nas 
pessoas mais idosas nem sempre é levado a 
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sério e, tal como a maior resistência à novida-
de e extra-rotinas (“fora da caixa”), admite-se 
que são ingredientes de um processo normal 
de envelhecimento, a par com o ouvir mal ou 
ser mais lento. Nada mais errado! Não é 
apenas o risco cardiovascular que importa. O 
cansaço, a desmoralização, o sofrimento e a 
solidão, inevitavelmente irão acelerar o dé�ice 
de saúde mental e �ísica. 

A falha de memória deve ser um alerta, mas 
há outros sintomas, mais ou menos subtis, a 
que devemos dar atenção: 

- Perder o entusiasmo por atividades que 
eram muito apreciadas;
- Desorientação no tempo e eventualmente 
no espaço; 
- Arrumar objetos no lugar errado;
- Perda de iniciativa;
- Perda de capacidade na resolução de 
problemas básicos;
- Perda de capacidade de raciocínio;
- Alterações de humor, comportamento e 
personalidade;
- Di�iculdade na utilização de palavras (fala 
e/ou escrita);
- Perda de memória.

Com o passar do tempo, os sintomas acumu-
lam-se. A perda de células cerebrais aumenta, 
a comunicação entre os neurónios altera-se, 
há uma deposição excessiva de substâncias 
anormais no cérebro, que atro�ia (“encolhe”) 
e perde funções. A demência é isto, quase 
sempre irreversível e ainda sem cura. 

A perda de memória é sempre o mais eviden-
te, mas as alterações na estrutura do cérebro 
irão desencadear a perda de outras capacida-
des. O que está à sua volta deixa de ser perce-
tível e tarefas banais (como vestir a roupa), 
tornam-se impossíveis de apreender. As capa-
cidades cognitivas estão comprometidas e a 
doença avança, passando de moderada a 
severa.  

A deteção precoce é importante precisamente 
neste momento inicial e, apesar de ainda não 
existir terapêutica e�icaz para a cura, já existe 
medicação que ajuda a estabilizar sintomas, 
traduzindo-se sempre numa maior qualidade 
de vida para a pessoa afetada pela demência, 
mas também para todos os outros que estão à 
sua volta. 

Mais tarde ou mais cedo, a pessoa com dé�ice 
cognitivo estará completamente dependente 
de uma terceira pessoa. O impacto é grande e 
os cuidados serão de longa duração. A demên-
cia é esmagadora na saúde, mas também nas 
organizações, sistemas �inanceiros e jurídicos 
e, sobretudo, na família e na sociedade – 
portanto deverá ser uma preocupação de 
todos. 

Há 16 anos, a OMS considerou que as demên-
cias foram a 5.ª causa de morte nos países 
desenvolvidos. Junte-se a morbilidade. Nas 
pessoas acima dos 60 anos, estima-se que a 
demência contribua com 12 anos vividos com 
incapacidade; valor muito superior para o que 
é calculado para os AVC’s (9,5 anos), para as 
doenças vasculares (5,0) e até mesmo para 
todas as formas de cancro (2,4 anos de vida).  

E os cuidados que estas pessoas precisam têm 
um custo. A Alzheimer Disease International 
fez contas e, em 2015, se os gastos com os 
cuidados com a demência fossem comparados 
com o Produto Interno Bruto (PIB) de um país 
rico, estaríamos a falar da 18.ª maior econo-
mia do mundo (Países Baixos) … 

Isabel Santana     
(Médica, Neurologista) 
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A idade é o principal factor de risco para o 
desenvolvimento de demência e, particular-
mente, para a doença que representa pelo 
menos 60% de todos os casos – a Doença de 
Alzheimer. O número de pessoas com demên-
cia e com Doença de Alzheimer duplica a cada 
cinco anos após a sexta década de vida e esta 
relação estreita com a idade, associada ao 
envelhecimento progressivo das populações 
(designado como o greytsunami), justi�ica o 
crescimento continuado do número de casos 
de demência degenerativa, apontada até re- 
centemente como a epidemia do século (“a 
epidemia silenciosa”). 
 

De acordo com as estimativas mundiais, em 
2015 existiriam 46,8 milhões de pessoas com 
demência, um número que poderá duplicar 
em 2030, posicionando esta doença como a 
segunda maior causa de morte em pessoas 
com mais de 70 anos. Portugal é um dos 
países mais envelhecidos da Europa e do 
mundo, estimando-se que em 2050, 32% dos 
portugueses terão uma idade superior ou 
igual a 65 anos e destes, 11% mais de 80 anos. 
Apesar de existir ainda um grande dé�ice de 
informação sobre o panorama da demência 
em Portugal, os números atuais já ultrapassa-
ram os 160.000 casos.  

Há riscos que podemos modi�icar

12 estratégias  
para combater a demência

O tsunami cinzento estava anunciado e já se instalou. Mas não temos de �icar sentados 
à espera da demência. Há riscos que podemos modi�icar. Selecionámos 12 fatores com 
impacto que podem reduzir em 40% as probabilidades. Temos 8 anos para provar que 
as estimativas erraram 

Precisam-se por isso de políticas de saúde, 
intervenções sociais e, sobretudo, atitudes 
individuais que mitiguem estes números, 
constituindo-se como verdadeiras estratégias 
preventivas de demência.  

Já sabemos o que é preciso fazer: promover 
um envelhecimento saudável nos domínios 
�ísico e mental. E como é que isso se conse-
gue? As medidas gerais vêm sendo repetidas 
pelas autoridades de saúde e todos nós as 
conhecemos de cor: enriquecimento cultural, 
melhor nutrição, hábitos de vida e de sono 
mais saudáveis e melhorar os cuidados de 
saúde.  

O que falta? Pôr as medidas em prática todos 
os dias e ao longo da vida.   
E se o �izermos, qual será o impacto efetivo 
destas medidas? De acordo com dados 
cientí�icos recentes, poderemos reduzir 
até 40% os casos de demência. E por onde 
começar? Num relatório recente, a comu-
nidade cientí�ica, propõe que nos concen-
tremos pelo menos em 12 fatores de riscos 
modi�icáveis: 

1. Combater a baixa escolaridade e a iliteracia, 
fortalecendo a capacidade cognitiva do nosso 
cérebro ao longo da vida. Tecnicamente este 



enriquecimento chama-se reserva cognitiva e, 
quando é estimulada, o nosso cérebro torna-
-se resistente ao envelhecimento e à doença;  

2. Melhorar os nossos sentidos, nomeada-
mente a audição e a visão, abrindo-nos para o 
mundo e mantendo-nos ativos socialmente;  
      
3. Combater o isolamento e participar ativa-
mente no nosso meio social e cultural ajuda a 
manter o cérebro ativo em todos os seus 
domínios e funções, reforçando a reserva 
cognitiva. De entre estas, a comunicação 
(linguagem) é um dos principais modelado-
res e aceleradores da nossa inteligência e, 
“conversar”, é provavelmente a melhor e mais 
natural terapia de estimulação cognitiva e de 
enriquecimento da memória; 
 
4. Combater a depressão, não só porque 
biologicamente a depressão e a demência se 

associam e potenciam, como também porque 
a depressão tem um impacto negativo na 
cognição e conduz ao isolamento social; 

5. Prevenir e tratar a hipertensão arterial, 
porque é o principal fator de risco para o AVC 
e para a demência vascular (a segunda causa 
mais importante de demência), mas também 
porque a lesão vascular é o componente pato-
lógico da Doença de Alzheimer eventualmen-
te mais acessível a medidas preventivas;  

6. Prevenir e tratar a diabetes; a diabetes do 
idoso (designada por tipo II) é uma doença 
sistémica em que existe uma resistência à 
insulina, que no cérebro se manifesta por uma 
ine�iciente utilização da glicose essencial a 
toda a atividade mental. Este mecanismo é 
comum à Doença de Alzheimer, de tal forma 
que esta doença é considerada por muitos a 
diabetes tipo III. Estão atualmente a decorrer 
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ensaios com alguns fármacos antidiabéticos 
como potenciais estabilizadores de Doença de 
Alzheimer; 

7. A obesidade, enquadrada no conhecido 
“Síndrome Metabólico”, é um dos males mais 
recentes da nossa civilização. Para além de 
constituir um fator de risco vascular, a obesi-
dade conduz a um estado pro-in�lamatório 
que atua como acelerador de processos dege-
nerativos típicos da Doença de Alzheimer. Um 
estudo recente indica que uma redução de 
cerca de 2Kg, em pessoas com excesso de 
peso, melhora a atenção e a memória; 

8. Inatividade e baixa atividade �ísica: tal 
como a obesidade, o sedentarismo e a baixa 
atividade �ísica predispõem para a demência. 
Estudos recentes indicam que exercício �ísico 
vigoroso e regular (2-5h por semana) tem um 
impacto positivo na cognição e reduz o risco 
de demência nos 10 anos seguintes; 

9. O consumo excessivo de álcool é reconheci-
do - desde há seculos - como causador de 
dano cerebral (nomeadamente atro�ia das 
áreas da memória), declínio cognitivo e 
demência. Estudos recentes con�irmam que 
este fator de risco se associa sobretudo à 
demência com início mais precoce (antes dos 
65 anos). Por outro lado, demonstrou-se que 
o consumo ligeiro (menos de 21 unidades por 
semana - menos de 30ml de álcool /dia), pode 
estar associado a um menor risco de demên-
cia;  

10. Consumo de tabaco: fumar mata precoce-
mente o que introduz um enviesamento no 
risco de demência que é mais frequente nos 
idosos. Mesmo assim, as estatísticas são 
claras: parar de fumar depois dos 60 anos e 
por mais de 4 anos, reduz drasticamente o 
risco de demência nos 10 anos subsequentes, 
estimando-se um peso de 5% na redução 
global do risco de demência. Lembrar que os 
fumadores passivos (incluindo as crianças) 
também são sofredores passivos; 

11. O Traumatismo de Crânio (TCE) aumenta 
o risco de demência e de Doença de Alzhei-
mer proporcionalmente ao seu número e à 
gravidade. O TCE-demência decorre predomi-
nantemente de acidentes com veículos moto-
rizados (muito prevalentes no nosso país), 
mas também se associam a quedas, concus-
sões no desporto (bem estabelecido para os 
boxeurs, com a chamada demência pugilista), 
na guerra (muito estudados nos veteranos da 
guerra do Vietname e Iraque). Alguns estudos 
sugerem algum bene�ício da medicação conti-
nuada com estatinas na prevenção da demên-
cia;    

12. Poluição do ar: está con�irmado que os 
ambientes poluídos aumentam o risco de 
doença vascular cardíaca e cerebral (AVC), 
ambas patologias que aumentam o risco 
global de demência. No entanto, certos 
poluentes estão a ser diretamente relaciona-
dos com o risco de demência degenerativa e 
Alzheimer, como sejam o óxido de nitrogénio, 
produzido industrialmente e partículas �inas 
ambientais que resultam da combustão de 
veículos e carvão. O risco parece ser maior em 
países com elevados graus de poluição, onde 
as comunidades mais desfavorecidas pare-
cem estar particularmente expostas. 

Combater estes fatores de risco é uma missão 
das autoridades de saúde (medicina preventi-
va) e das sociedades (promovendo ambientes 
e estilos de vida mais saudáveis e com enri-
quecimento cultural), mas é sobretudo um 
apelo à nossa vontade. 

Isabel Santana     
(Médica, Neurologista) 
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IMAGIOLOGIA 

Faça a sua marcação pelo número 239 802 590 

Realizamos todos os exames de Imagiologia: 
Radiologia convencional, Tomografia, 
Mamografia por t omossíntese, Ecografia, 
Ressonância magnética e Radiologia de intervenção.
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O desenho de um relógio com ponteiros 
tornou-se num teste simples, que ajuda a 
avaliar se um doente tem ou não dé�ice cogni-
tivo. Os resultados podem ser in�luenciados 
pela escolaridade e pela idade, mas o efeito 
acaba por ser robusto quando se procura um 
diagnóstico.   

O teste do Desenho do Relógio revela se existe 
ou não um declínio cognitivo, principalmente 
em áreas como a interpretação do espaço, os 
códigos numéricos e a estratégia. Para além 
de uma ajuda preciosa ao diagnóstico, este 
mesmo teste também torna percetível a 
evolução da doença. 

O teste das 11h10 em exposição

O desenho de um relógio de tempo e o registo de uma hora especí�ica tornou-se um 
método robusto na avaliação de um dé�ice cognitivo. Tipicamente, a doença de Alzhei-
mer altera a posição dos ponteiros e os desenhos deste registo grá�ico voltam a ser o 
tema da exposição “desenhar o tempo”. O Museu Nacional Machado de Castro acolhe 
estes relógios que teimam em não acertar com as 11h10 

O teste tem um método e começa com o 
pedido para a pessoa desenhar um círculo, 
colocar os números do relógio e indicar as 
11h10. A realização da tarefa como um todo, 
implica uma colaboração do lado direito e 
esquerdo do cérebro, regiões que estão quase 
sempre afetadas quando existe um processo 
de demência. Deliberadamente, nunca é 
pedido para desenhar os ponteiros, cabendo à 
pessoa revelar a capacidade cognitiva neces-
sária, para se lembrar que é através deles que 
o relógio clássico indica as horas e os minutos. 
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A experiência é simples, exige pouco investi-
mento em material e acaba por traduzir num 
desenho grá�ico as di�iculdades cognitivas.  
Se, ao invés das 11h10, a pessoa assinalar as 
10h50, o erro do desenho �ica evidente e é um 
sinal suspeito de Doença de Alzheimer. A 
avaliação ainda implica que se quali�iquem 
outros erros, como a integridade do círculo, 
como é apresentada a distribuição dos núme-
ros no relógio, como se colocam os ponteiros 
e qual a sua dimensão relativa. Na presença 
de um processo demencial, os resultados dos 
desenhos traduzem a distorção das capacida-
des cognitivas da pessoa. 

É uma amostra destes registos grá�icos que 
volta a estar em exposição no Museu Nacional 
Machado de Castro, com o apoio do Serviço de 
Neurologia do CHUC, Centro de Neurociência 
e Biologia Celular de Coimbra e  Centro Cirúr-
gico de Coimbra que apadrinham a exposição 
“Desenhar o Tempo – o teste do desenho do 
relógio”. 

A 4.ª edição desta mostra vai estar patente até 
ao �inal do mês de agosto no espaço no Museu 
Nacional Machado de Castro que, simultanea-
mente, está a comemorar os 10 anos do 
programa EUno MusEU, um projeto pioneiro 
em Portugal na abordagem da arte e dos 
museus com pessoas com demência e os seus 
cuidadores.   

A conceção e produção artística da exposição 
“Desenhar o Tempo” é da autoria de Luísa 
Ramires e a coordenação cientí�ica é de Isabel 
Santana, médica neurologista. 

Para além de uma ajuda preciosa ao diagnóstico, este mesmo teste também torna percetível a evolução 
da doença. 
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Os distúrbios do sono são praticamente cons-
tantes nos processos demenciais. Este é um 
dado importante e que tem suscitado um 
interesse crescente expresso em numerosos 
estudos. Mas, mais relevante ainda, é o facto 
de que muitas destas alterações do sono 
precederam em anos, ou mesmo décadas, os 
diversos tipos de demências. Levanta-se 
assim a questão de saber se essas alterações 
são expressão inicial dos processos demen-
ciais ou se podem elas próprias, per si, esta-
rem envolvidas no desenvolvimento das 
demências.  

Há uma relação entre sono 
e risco de demência?

Alterações no sono precedem em anos, ou mesmo décadas, diversos tipos de demência. 
Não só pela quantidade de horas que se dorme, mas também pela qualidade do sono. A 
insónia e a apneia do sono são alguns dos distúrbios que podem ser responsabilizados 
pelo desenvolvimento de demências 

A questão é de importância crucial uma vez 
que, se as alterações do sono podem ser 
coresponsabilizadas no desenvolvimento das 
demências, é possível serem objeto de inter-
venção, no quadro, por exemplo, do estilo de 
vida ou de correção de distúrbios do sono que 
conduzam à prevenção destas situações. 

Experiências já antigas, em indivíduos nor- 
mais, incluindo jovens, demonstraram à evi- 
dência os efeitos de privação de sono, total ou 
parcial, na função cognitiva, em particular, na 
limitação da capacidade de aprendizagem e 
na consolidação da memória. 

Estudos epidemiológicos recentes mostram 
uma associação entre a duração do sono e a 
incidência de demência: comparativamente 
com as 7-8 h de sono consideradas padrão e 
dormir 5 h ou menos está associado com um 
risco duplo de desenvolver demência. Outros 
estudos também demonstram um risco 
aumentado com períodos de sono superiores 
a 9 h, mas com menor consistência, por 
menor tempo de seguimento e não exclusão 
de patologia associadas que possam determi-
nar essas necessidades de sono aumentadas. 

Um novo estudo mostrou que uma persisten-
te curta duração de sono aos 50, 60 e 70 anos 
aumentava em 30% a possibilidade de apare-
cimento de demência, independentemente de 
outros fatores sociodemográ�icos, comporta-
mentais, cardio metabólicos ou mentais. 

No entanto, para além da quantidade de sono, 
existe também evidência da in�luência na 
disfunção cognitiva de diferentes distúrbios 
do sono – como a insónia, a síndroma de 
apneia do sono ou os movimentos periódicos 
do sono – no que representam enquanto 
perturbação da qualidade do sono, com re�le-
xos na sua arquitetura e redução de tempo de 
sono de estádios fundamentais para esse 
objetivo, como o sono lento profundo ou o 
sono REM. 

Numa interessante revisão que faz a meta-a-
nálise de múltiplos estudos sobre o assunto e 
que, no conjunto, incluem milhares de indiví-
duos, concluiu-se que a presença de distúr-
bios do sono, no seu conjunto, implica um 
risco de demência por qualquer causa 1,19 
superior, relativamente aos indivíduos que 
não sofrem de problemas do sono.  

No entanto, dos resultados dessa mesma 
análise, pode-se inferir que parece existir 
uma relação entre um determinado tipo de 
distúrbio do sono e o risco de um determina-
do tipo de demência. Por exemplo, a presença 
de insónia aumenta o risco de Doença de 
Alzheimer, mas não de demência vascular; 
por outro lado, os distúrbios respiratórios do 

sono, e.g. apneia do sono, aumentam o risco 
quer para Doença de Alzheimer, quer para 
demência vascular; distúrbios do movimento 
no sono, como a Síndroma de Pernas Inquie-
tas, aumentam o risco de demência de qual-
quer tipo, assim como os distúrbios do ritmo 
circadiano (apesar de nestas duas últimas 
situações a evidência ser menos forte). 

Um aspeto importante é procurar reconhecer 
os mecanismos intrínsecos que determinam a 
deterioração cognitiva e a instalação da 
demência por alterações da quantidade ou 
qualidade do sono. E é nestes fatores que se 
tem desenvolvido muito da investigação 
recente nesta área. 

Por exemplo, a marca patológica mais 
relevante na doença de Alzheimer são os 
depósitos em determinadas localizações do 
cérebro de placas compostas de um peptídeo 
(beta amiloide), assim como de emaranhados 
neuro�ibrilares agregados por uma proteína 
(tau) com características anormais. Ora, o 
interessante é que já se demonstrou que a 
presença de beta amiloide no líquido cefalo-
-raquidiano mostra um claro padrão circadia-

no em adultos jovens, padrão que se atenua 
em indivíduos mais idosos e, para além disso, 
que a variação diurna da concentração de 
beta amiloide correlaciona com o tempo de 
sono: a duração da vigília aumenta a concen-
tração de beta amiloide, enquanto o sono 
diminui essa concentração, sobretudo o sono 
lento profundo, onde os níveis de beta amiloi-
de são menores.  

O que concorda com a noção de que uma das 
funções do sono seria a limpeza de produtos 
neurotóxicos, que se vão formando pela ativi-
dade neuronal da vigília. Um outro estudo 
também provou que a carga de beta amiloide, 
no córtex pré-frontal de humanos, correlacio-
nava signi�icativamente com a limitação da 
produção de ondas lentas cerebrais típicas do 
sono profundo e, para além disso, que esta 
limitação se correlacionou com a consolida-
ção da memória. Também para a proteína tau 
de características anormais, ainda que menos 
estudada - pelo menos em modelos animais - 
é possível encontrar correlação com pertur-
bações do sono. 

Mas, para além destes dois elementos mais 
associados à Doença de Alzheimer, existem 
outros estudos que mostram a associação 
entre má qualidade do sono ou redução da 
e�iciência do sono, com a presença de outros 
metabolitos cerebrais que conduzem a lesão 
neuronal em estruturas cerebrais particula-
res, como o hipocampo, que tem um papel 
central na memória ou locus ceruleus, que é 
crítico para a função cognitiva. 

Em associação com todos estes fatores ou, em 
certos casos, promovendo-os ou facilitando-
-os, há evidência de existir um processo in�la-
matório que se relaciona também com as 
alterações do sono. Um conjunto de estudos 
experimentais que envolveram privação com-
pleta do sono, privação parcial ou restrição 
crónica do sono mostram a ativação de mar-
cadores biológicos de estado in�lamatório 
como a proteína C reativa ou a interleukina-6. 
Por outro lado, admite-se que a in�lamação 
sistémica pode conduzir a alterações da 

microglia cerebral, com a consequente in�la-
mação do sistema nervoso central, o que 
poderia explicar o envelhecimento celular.  

Neste sentido, percebe-se como um distúrbio 
respiratório do sono, como a apneia do sono, 
onde - para além das alterações do sono indu-
zidas pela fragmentação associada aos micro 
despertares determinados pelos eventos 
respiratórios - existe descida intermitente 
dos níveis de oxigénio (hipoxia intermitente), 
provocando alterações celulares e atro�ia 
cerebral (do hipocampo, por exemplo), 
através do chamado stress oxidativo, com 
neuro in�lamação associada. 

Assim, compreende-se a importância de reco-
nhecer o papel dos distúrbios do sono no 
desenvolvimento das demências, no quanto 
isto signi�ica de possibilidade de intervenção 
preventiva, detetando e tratando esses distúr-
bios. 

José Moutinho     
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 



Os distúrbios do sono são praticamente cons-
tantes nos processos demenciais. Este é um 
dado importante e que tem suscitado um 
interesse crescente expresso em numerosos 
estudos. Mas, mais relevante ainda, é o facto 
de que muitas destas alterações do sono 
precederam em anos, ou mesmo décadas, os 
diversos tipos de demências. Levanta-se 
assim a questão de saber se essas alterações 
são expressão inicial dos processos demen-
ciais ou se podem elas próprias, per si, esta-
rem envolvidas no desenvolvimento das 
demências.  

A questão é de importância crucial uma vez 
que, se as alterações do sono podem ser 
coresponsabilizadas no desenvolvimento das 
demências, é possível serem objeto de inter-
venção, no quadro, por exemplo, do estilo de 
vida ou de correção de distúrbios do sono que 
conduzam à prevenção destas situações. 

Experiências já antigas, em indivíduos nor- 
mais, incluindo jovens, demonstraram à evi- 
dência os efeitos de privação de sono, total ou 
parcial, na função cognitiva, em particular, na 
limitação da capacidade de aprendizagem e 
na consolidação da memória. 

Estudos epidemiológicos recentes mostram 
uma associação entre a duração do sono e a 
incidência de demência: comparativamente 
com as 7-8 h de sono consideradas padrão e 
dormir 5 h ou menos está associado com um 
risco duplo de desenvolver demência. Outros 
estudos também demonstram um risco 
aumentado com períodos de sono superiores 
a 9 h, mas com menor consistência, por 
menor tempo de seguimento e não exclusão 
de patologia associadas que possam determi-
nar essas necessidades de sono aumentadas. 

Um novo estudo mostrou que uma persisten-
te curta duração de sono aos 50, 60 e 70 anos 
aumentava em 30% a possibilidade de apare-
cimento de demência, independentemente de 
outros fatores sociodemográ�icos, comporta-
mentais, cardio metabólicos ou mentais. 

No entanto, para além da quantidade de sono, 
existe também evidência da in�luência na 
disfunção cognitiva de diferentes distúrbios 
do sono – como a insónia, a síndroma de 
apneia do sono ou os movimentos periódicos 
do sono – no que representam enquanto 
perturbação da qualidade do sono, com re�le-
xos na sua arquitetura e redução de tempo de 
sono de estádios fundamentais para esse 
objetivo, como o sono lento profundo ou o 
sono REM. 

Numa interessante revisão que faz a meta-a-
nálise de múltiplos estudos sobre o assunto e 
que, no conjunto, incluem milhares de indiví-
duos, concluiu-se que a presença de distúr-
bios do sono, no seu conjunto, implica um 
risco de demência por qualquer causa 1,19 
superior, relativamente aos indivíduos que 
não sofrem de problemas do sono.  

No entanto, dos resultados dessa mesma 
análise, pode-se inferir que parece existir 
uma relação entre um determinado tipo de 
distúrbio do sono e o risco de um determina-
do tipo de demência. Por exemplo, a presença 
de insónia aumenta o risco de Doença de 
Alzheimer, mas não de demência vascular; 
por outro lado, os distúrbios respiratórios do 

sono, e.g. apneia do sono, aumentam o risco 
quer para Doença de Alzheimer, quer para 
demência vascular; distúrbios do movimento 
no sono, como a Síndroma de Pernas Inquie-
tas, aumentam o risco de demência de qual-
quer tipo, assim como os distúrbios do ritmo 
circadiano (apesar de nestas duas últimas 
situações a evidência ser menos forte). 

Um aspeto importante é procurar reconhecer 
os mecanismos intrínsecos que determinam a 
deterioração cognitiva e a instalação da 
demência por alterações da quantidade ou 
qualidade do sono. E é nestes fatores que se 
tem desenvolvido muito da investigação 
recente nesta área. 

Por exemplo, a marca patológica mais 
relevante na doença de Alzheimer são os 
depósitos em determinadas localizações do 
cérebro de placas compostas de um peptídeo 
(beta amiloide), assim como de emaranhados 
neuro�ibrilares agregados por uma proteína 
(tau) com características anormais. Ora, o 
interessante é que já se demonstrou que a 
presença de beta amiloide no líquido cefalo-
-raquidiano mostra um claro padrão circadia-

no em adultos jovens, padrão que se atenua 
em indivíduos mais idosos e, para além disso, 
que a variação diurna da concentração de 
beta amiloide correlaciona com o tempo de 
sono: a duração da vigília aumenta a concen-
tração de beta amiloide, enquanto o sono 
diminui essa concentração, sobretudo o sono 
lento profundo, onde os níveis de beta amiloi-
de são menores.  

O que concorda com a noção de que uma das 
funções do sono seria a limpeza de produtos 
neurotóxicos, que se vão formando pela ativi-
dade neuronal da vigília. Um outro estudo 
também provou que a carga de beta amiloide, 
no córtex pré-frontal de humanos, correlacio-
nava signi�icativamente com a limitação da 
produção de ondas lentas cerebrais típicas do 
sono profundo e, para além disso, que esta 
limitação se correlacionou com a consolida-
ção da memória. Também para a proteína tau 
de características anormais, ainda que menos 
estudada - pelo menos em modelos animais - 
é possível encontrar correlação com pertur-
bações do sono. 

Mas, para além destes dois elementos mais 
associados à Doença de Alzheimer, existem 
outros estudos que mostram a associação 
entre má qualidade do sono ou redução da 
e�iciência do sono, com a presença de outros 
metabolitos cerebrais que conduzem a lesão 
neuronal em estruturas cerebrais particula-
res, como o hipocampo, que tem um papel 
central na memória ou locus ceruleus, que é 
crítico para a função cognitiva. 

Em associação com todos estes fatores ou, em 
certos casos, promovendo-os ou facilitando-
-os, há evidência de existir um processo in�la-
matório que se relaciona também com as 
alterações do sono. Um conjunto de estudos 
experimentais que envolveram privação com-
pleta do sono, privação parcial ou restrição 
crónica do sono mostram a ativação de mar-
cadores biológicos de estado in�lamatório 
como a proteína C reativa ou a interleukina-6. 
Por outro lado, admite-se que a in�lamação 
sistémica pode conduzir a alterações da 

microglia cerebral, com a consequente in�la-
mação do sistema nervoso central, o que 
poderia explicar o envelhecimento celular.  

Neste sentido, percebe-se como um distúrbio 
respiratório do sono, como a apneia do sono, 
onde - para além das alterações do sono indu-
zidas pela fragmentação associada aos micro 
despertares determinados pelos eventos 
respiratórios - existe descida intermitente 
dos níveis de oxigénio (hipoxia intermitente), 
provocando alterações celulares e atro�ia 
cerebral (do hipocampo, por exemplo), 
através do chamado stress oxidativo, com 
neuro in�lamação associada. 

Assim, compreende-se a importância de reco-
nhecer o papel dos distúrbios do sono no 
desenvolvimento das demências, no quanto 
isto signi�ica de possibilidade de intervenção 
preventiva, detetando e tratando esses distúr-
bios. 

José Moutinho     
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 

15



16

Os distúrbios do sono são praticamente cons-
tantes nos processos demenciais. Este é um 
dado importante e que tem suscitado um 
interesse crescente expresso em numerosos 
estudos. Mas, mais relevante ainda, é o facto 
de que muitas destas alterações do sono 
precederam em anos, ou mesmo décadas, os 
diversos tipos de demências. Levanta-se 
assim a questão de saber se essas alterações 
são expressão inicial dos processos demen-
ciais ou se podem elas próprias, per si, esta-
rem envolvidas no desenvolvimento das 
demências.  

A questão é de importância crucial uma vez 
que, se as alterações do sono podem ser 
coresponsabilizadas no desenvolvimento das 
demências, é possível serem objeto de inter-
venção, no quadro, por exemplo, do estilo de 
vida ou de correção de distúrbios do sono que 
conduzam à prevenção destas situações. 

Experiências já antigas, em indivíduos nor- 
mais, incluindo jovens, demonstraram à evi- 
dência os efeitos de privação de sono, total ou 
parcial, na função cognitiva, em particular, na 
limitação da capacidade de aprendizagem e 
na consolidação da memória. 

Estudos epidemiológicos recentes mostram 
uma associação entre a duração do sono e a 
incidência de demência: comparativamente 
com as 7-8 h de sono consideradas padrão e 
dormir 5 h ou menos está associado com um 
risco duplo de desenvolver demência. Outros 
estudos também demonstram um risco 
aumentado com períodos de sono superiores 
a 9 h, mas com menor consistência, por 
menor tempo de seguimento e não exclusão 
de patologia associadas que possam determi-
nar essas necessidades de sono aumentadas. 

Um novo estudo mostrou que uma persisten-
te curta duração de sono aos 50, 60 e 70 anos 
aumentava em 30% a possibilidade de apare-
cimento de demência, independentemente de 
outros fatores sociodemográ�icos, comporta-
mentais, cardio metabólicos ou mentais. 

No entanto, para além da quantidade de sono, 
existe também evidência da in�luência na 
disfunção cognitiva de diferentes distúrbios 
do sono – como a insónia, a síndroma de 
apneia do sono ou os movimentos periódicos 
do sono – no que representam enquanto 
perturbação da qualidade do sono, com re�le-
xos na sua arquitetura e redução de tempo de 
sono de estádios fundamentais para esse 
objetivo, como o sono lento profundo ou o 
sono REM. 

Numa interessante revisão que faz a meta-a-
nálise de múltiplos estudos sobre o assunto e 
que, no conjunto, incluem milhares de indiví-
duos, concluiu-se que a presença de distúr-
bios do sono, no seu conjunto, implica um 
risco de demência por qualquer causa 1,19 
superior, relativamente aos indivíduos que 
não sofrem de problemas do sono.  

No entanto, dos resultados dessa mesma 
análise, pode-se inferir que parece existir 
uma relação entre um determinado tipo de 
distúrbio do sono e o risco de um determina-
do tipo de demência. Por exemplo, a presença 
de insónia aumenta o risco de Doença de 
Alzheimer, mas não de demência vascular; 
por outro lado, os distúrbios respiratórios do 

sono, e.g. apneia do sono, aumentam o risco 
quer para Doença de Alzheimer, quer para 
demência vascular; distúrbios do movimento 
no sono, como a Síndroma de Pernas Inquie-
tas, aumentam o risco de demência de qual-
quer tipo, assim como os distúrbios do ritmo 
circadiano (apesar de nestas duas últimas 
situações a evidência ser menos forte). 

Um aspeto importante é procurar reconhecer 
os mecanismos intrínsecos que determinam a 
deterioração cognitiva e a instalação da 
demência por alterações da quantidade ou 
qualidade do sono. E é nestes fatores que se 
tem desenvolvido muito da investigação 
recente nesta área. 

Por exemplo, a marca patológica mais 
relevante na doença de Alzheimer são os 
depósitos em determinadas localizações do 
cérebro de placas compostas de um peptídeo 
(beta amiloide), assim como de emaranhados 
neuro�ibrilares agregados por uma proteína 
(tau) com características anormais. Ora, o 
interessante é que já se demonstrou que a 
presença de beta amiloide no líquido cefalo-
-raquidiano mostra um claro padrão circadia-

no em adultos jovens, padrão que se atenua 
em indivíduos mais idosos e, para além disso, 
que a variação diurna da concentração de 
beta amiloide correlaciona com o tempo de 
sono: a duração da vigília aumenta a concen-
tração de beta amiloide, enquanto o sono 
diminui essa concentração, sobretudo o sono 
lento profundo, onde os níveis de beta amiloi-
de são menores.  

O que concorda com a noção de que uma das 
funções do sono seria a limpeza de produtos 
neurotóxicos, que se vão formando pela ativi-
dade neuronal da vigília. Um outro estudo 
também provou que a carga de beta amiloide, 
no córtex pré-frontal de humanos, correlacio-
nava signi�icativamente com a limitação da 
produção de ondas lentas cerebrais típicas do 
sono profundo e, para além disso, que esta 
limitação se correlacionou com a consolida-
ção da memória. Também para a proteína tau 
de características anormais, ainda que menos 
estudada - pelo menos em modelos animais - 
é possível encontrar correlação com pertur-
bações do sono. 

Mas, para além destes dois elementos mais 
associados à Doença de Alzheimer, existem 
outros estudos que mostram a associação 
entre má qualidade do sono ou redução da 
e�iciência do sono, com a presença de outros 
metabolitos cerebrais que conduzem a lesão 
neuronal em estruturas cerebrais particula-
res, como o hipocampo, que tem um papel 
central na memória ou locus ceruleus, que é 
crítico para a função cognitiva. 

Em associação com todos estes fatores ou, em 
certos casos, promovendo-os ou facilitando-
-os, há evidência de existir um processo in�la-
matório que se relaciona também com as 
alterações do sono. Um conjunto de estudos 
experimentais que envolveram privação com-
pleta do sono, privação parcial ou restrição 
crónica do sono mostram a ativação de mar-
cadores biológicos de estado in�lamatório 
como a proteína C reativa ou a interleukina-6. 
Por outro lado, admite-se que a in�lamação 
sistémica pode conduzir a alterações da 

microglia cerebral, com a consequente in�la-
mação do sistema nervoso central, o que 
poderia explicar o envelhecimento celular.  

Neste sentido, percebe-se como um distúrbio 
respiratório do sono, como a apneia do sono, 
onde - para além das alterações do sono indu-
zidas pela fragmentação associada aos micro 
despertares determinados pelos eventos 
respiratórios - existe descida intermitente 
dos níveis de oxigénio (hipoxia intermitente), 
provocando alterações celulares e atro�ia 
cerebral (do hipocampo, por exemplo), 
através do chamado stress oxidativo, com 
neuro in�lamação associada. 

Assim, compreende-se a importância de reco-
nhecer o papel dos distúrbios do sono no 
desenvolvimento das demências, no quanto 
isto signi�ica de possibilidade de intervenção 
preventiva, detetando e tratando esses distúr-
bios. 

José Moutinho     
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 
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Os distúrbios do sono são praticamente cons-
tantes nos processos demenciais. Este é um 
dado importante e que tem suscitado um 
interesse crescente expresso em numerosos 
estudos. Mas, mais relevante ainda, é o facto 
de que muitas destas alterações do sono 
precederam em anos, ou mesmo décadas, os 
diversos tipos de demências. Levanta-se 
assim a questão de saber se essas alterações 
são expressão inicial dos processos demen-
ciais ou se podem elas próprias, per si, esta-
rem envolvidas no desenvolvimento das 
demências.  

A questão é de importância crucial uma vez 
que, se as alterações do sono podem ser 
coresponsabilizadas no desenvolvimento das 
demências, é possível serem objeto de inter-
venção, no quadro, por exemplo, do estilo de 
vida ou de correção de distúrbios do sono que 
conduzam à prevenção destas situações. 

Experiências já antigas, em indivíduos nor- 
mais, incluindo jovens, demonstraram à evi- 
dência os efeitos de privação de sono, total ou 
parcial, na função cognitiva, em particular, na 
limitação da capacidade de aprendizagem e 
na consolidação da memória. 

Estudos epidemiológicos recentes mostram 
uma associação entre a duração do sono e a 
incidência de demência: comparativamente 
com as 7-8 h de sono consideradas padrão e 
dormir 5 h ou menos está associado com um 
risco duplo de desenvolver demência. Outros 
estudos também demonstram um risco 
aumentado com períodos de sono superiores 
a 9 h, mas com menor consistência, por 
menor tempo de seguimento e não exclusão 
de patologia associadas que possam determi-
nar essas necessidades de sono aumentadas. 

Um novo estudo mostrou que uma persisten-
te curta duração de sono aos 50, 60 e 70 anos 
aumentava em 30% a possibilidade de apare-
cimento de demência, independentemente de 
outros fatores sociodemográ�icos, comporta-
mentais, cardio metabólicos ou mentais. 

No entanto, para além da quantidade de sono, 
existe também evidência da in�luência na 
disfunção cognitiva de diferentes distúrbios 
do sono – como a insónia, a síndroma de 
apneia do sono ou os movimentos periódicos 
do sono – no que representam enquanto 
perturbação da qualidade do sono, com re�le-
xos na sua arquitetura e redução de tempo de 
sono de estádios fundamentais para esse 
objetivo, como o sono lento profundo ou o 
sono REM. 

Numa interessante revisão que faz a meta-a-
nálise de múltiplos estudos sobre o assunto e 
que, no conjunto, incluem milhares de indiví-
duos, concluiu-se que a presença de distúr-
bios do sono, no seu conjunto, implica um 
risco de demência por qualquer causa 1,19 
superior, relativamente aos indivíduos que 
não sofrem de problemas do sono.  

No entanto, dos resultados dessa mesma 
análise, pode-se inferir que parece existir 
uma relação entre um determinado tipo de 
distúrbio do sono e o risco de um determina-
do tipo de demência. Por exemplo, a presença 
de insónia aumenta o risco de Doença de 
Alzheimer, mas não de demência vascular; 
por outro lado, os distúrbios respiratórios do 

sono, e.g. apneia do sono, aumentam o risco 
quer para Doença de Alzheimer, quer para 
demência vascular; distúrbios do movimento 
no sono, como a Síndroma de Pernas Inquie-
tas, aumentam o risco de demência de qual-
quer tipo, assim como os distúrbios do ritmo 
circadiano (apesar de nestas duas últimas 
situações a evidência ser menos forte). 

Um aspeto importante é procurar reconhecer 
os mecanismos intrínsecos que determinam a 
deterioração cognitiva e a instalação da 
demência por alterações da quantidade ou 
qualidade do sono. E é nestes fatores que se 
tem desenvolvido muito da investigação 
recente nesta área. 

Por exemplo, a marca patológica mais 
relevante na doença de Alzheimer são os 
depósitos em determinadas localizações do 
cérebro de placas compostas de um peptídeo 
(beta amiloide), assim como de emaranhados 
neuro�ibrilares agregados por uma proteína 
(tau) com características anormais. Ora, o 
interessante é que já se demonstrou que a 
presença de beta amiloide no líquido cefalo-
-raquidiano mostra um claro padrão circadia-

no em adultos jovens, padrão que se atenua 
em indivíduos mais idosos e, para além disso, 
que a variação diurna da concentração de 
beta amiloide correlaciona com o tempo de 
sono: a duração da vigília aumenta a concen-
tração de beta amiloide, enquanto o sono 
diminui essa concentração, sobretudo o sono 
lento profundo, onde os níveis de beta amiloi-
de são menores.  

O que concorda com a noção de que uma das 
funções do sono seria a limpeza de produtos 
neurotóxicos, que se vão formando pela ativi-
dade neuronal da vigília. Um outro estudo 
também provou que a carga de beta amiloide, 
no córtex pré-frontal de humanos, correlacio-
nava signi�icativamente com a limitação da 
produção de ondas lentas cerebrais típicas do 
sono profundo e, para além disso, que esta 
limitação se correlacionou com a consolida-
ção da memória. Também para a proteína tau 
de características anormais, ainda que menos 
estudada - pelo menos em modelos animais - 
é possível encontrar correlação com pertur-
bações do sono. 

Mas, para além destes dois elementos mais 
associados à Doença de Alzheimer, existem 
outros estudos que mostram a associação 
entre má qualidade do sono ou redução da 
e�iciência do sono, com a presença de outros 
metabolitos cerebrais que conduzem a lesão 
neuronal em estruturas cerebrais particula-
res, como o hipocampo, que tem um papel 
central na memória ou locus ceruleus, que é 
crítico para a função cognitiva. 

Em associação com todos estes fatores ou, em 
certos casos, promovendo-os ou facilitando-
-os, há evidência de existir um processo in�la-
matório que se relaciona também com as 
alterações do sono. Um conjunto de estudos 
experimentais que envolveram privação com-
pleta do sono, privação parcial ou restrição 
crónica do sono mostram a ativação de mar-
cadores biológicos de estado in�lamatório 
como a proteína C reativa ou a interleukina-6. 
Por outro lado, admite-se que a in�lamação 
sistémica pode conduzir a alterações da 

microglia cerebral, com a consequente in�la-
mação do sistema nervoso central, o que 
poderia explicar o envelhecimento celular.  

Neste sentido, percebe-se como um distúrbio 
respiratório do sono, como a apneia do sono, 
onde - para além das alterações do sono indu-
zidas pela fragmentação associada aos micro 
despertares determinados pelos eventos 
respiratórios - existe descida intermitente 
dos níveis de oxigénio (hipoxia intermitente), 
provocando alterações celulares e atro�ia 
cerebral (do hipocampo, por exemplo), 
através do chamado stress oxidativo, com 
neuro in�lamação associada. 

Assim, compreende-se a importância de reco-
nhecer o papel dos distúrbios do sono no 
desenvolvimento das demências, no quanto 
isto signi�ica de possibilidade de intervenção 
preventiva, detetando e tratando esses distúr-
bios. 

José Moutinho     
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 
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As demências, em qualquer das suas formas, 
são doenças referidas primariamente ao 
cérebro; ora o sono, enquanto processo �isio-
lógico, resulta - tal como a vigília - do funcio-
namento cerebral. Assim, não é de admirar 
que os processos demenciais se re�litam no 
sono.  

A idade é o principal fator de risco para a 
demência, sobretudo a Doença de Alzheimer, 
onde o risco duplica a cada 5 anos, após os 65 
anos. Simultaneamente, também é verdade 
que as alterações do ritmo circadiano no 
sono-vigília são comuns no processo do enve-
lhecimento, mesmo na ausência de demência 
e há razões �isiológicas que o explicam. O 
facto de, como espécie, os humanos funciona-
rem de dia e dormirem à noite resulta da 

Envelhecimento e doença    
alteram relógio biológico 

As alterações do ritmo circadiano são comuns nos dois casos, seja por envelhecimento, 
seja pela existência de uma lesão neurológica, num quadro clínico de demência. São 
comuns, mas não são iguais 

presença de um relógio biológico, constituído 
por dois grupos de aproximadamente 20 mil 
neurónios localizados no núcleo supraquias-
mático no hipotálamo anterior, próximo e 
com ligação direta à retina.  

O principal sincronizador deste relógio bioló-
gico é a exposição à luz solar, que permite ao 
cérebro reconhecer quando é dia e quando é 
noite. A escuridão, após a exposição à luz, 
permite que o nosso relógio biológico inicie a 
libertação de melatonina, hormona que vai 
propiciar a entrada em funcionamento dos 
circuitos neuronais que promovem o sono. 

Ora, no processo do envelhecimento, para 
além da perda esperada de alguns desses 
neurónios do núcleo supraquiasmático, a 



Um estado vital 

O sono é um estado �isiológico vital que in�lui no equilíbrio de todos os sistemas reguladores 
do funcionamento do organismo.  

As funções do sono incluem um papel no crescimento corporal, porque é durante o sono 
profundo que se produz a hormona do crescimento; a poupança e restauração da energia; 
regulação da temperatura corporal; diversas funções metabólicas e na imunidade, mas 
também nas funções neurocognitivas - em particular na consolidação da memória, função 
onde os diferentes estádios do sono concorrem de um modo articulado.  

Por exemplo, o estádio N3, correspondente ao sono de ondas lentas (sono profundo) favorece 
a consolidação da memória declarativa; o sono REM bene�icia os aspetos procedimentais e 
emocionais da memória; o estádio N2 (estádio intermédio entre o sono super�icial e o sono 
profundo) relaciona-se com a consolidação da memória em sequências motoras. 

 

quantidade de informação luminosa que 
chega ao relógio biológico também está redu-
zida, seja por sedentarismo com menor expo-
sição à luz do dia, seja por alterações oculares 
– cataratas, coloração amarelada do vítreo, 
degenerescência retiniana – o que conduz à 
perda de sincronização do ritmo sono-vigília 
para a frequência das 24 h do dia.  

É claro que a idade, por si só, acompanha-se 
de alterações da estrutura do sono com dimi-
nuição da e�iciência, maior fragmentação por 
despertares noturnos, mas também redução 
do tempo passado em sono profundo e do 
sono REM. E, por outro lado, os distúrbios do 
sono como a insónia, a apneia do sono ou os 
movimentos periódicos do sono são mais 
prevalentes com o aumento da idade.
Por outro lado, no quadro clínico das demên-
cias, associadas à progressiva perda de capa-
cidades cognitivas, sobretudo nas relaciona-
das com a memória, são praticamente cons-
tantes as alterações do sono, que incluem a 
redução do tempo de sono (insónia), sono 
fragmentado, maior frequência de distúrbios 
respiratórios do sono (apneia do sono), de 

movimentos periódicos do sono associados a 
pernas inquietas e distúrbios do comporta-
mento do sono REM (onde o indivíduo exibe 
comportamentos anormais durante o sono, 
habitualmente violentos, relacionados com o 
conteúdo do sonho). 

Nos processos demenciais as lesões neuroló-
gicas subjacentes, quer nos locais do cérebro 
onde se processa o sono, quer nos circuitos 
neuronais relacionados com a regulação 
circadiana, vão potenciar as alterações do 
ritmo sono-vigília.   

Já o tratamento destes distúrbios do sono, 
associados a uma demência instalada pode 
ser mais problemático e desa�iante, depen-
dendo muito do tipo de demência, do tipo de 
distúrbio do sono e da sua gravidade. 

Existem algumas estratégias não farmacoló-
gicas como a exposição à luz (light therapy) 
no sentido de reforçar a sincronização do 
ritmo circadiano e que podia ter aplicação em 
particular na doença de Alzheimer, ou a 
estimulação cerebral profunda utilizável em 
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algumas situações de doença de Parkinson, 
para além das medidas de carácter geral, 
relacionadas com a higiene do sono e que 
incluem o exercício regular, a restrição do 
sono diurno e a evicção de estimulantes como 
o café ou chá. 

Do ponto de vista farmacológico, tem-se 
usado a melatonina que mostrou poder 
melhorar a e�iciência do sono em alguns estu-
dos; ou a trazodona, um antidepressivo com 
papel regulador do sono, em doses baixas e 
que mostrou poder aumentar o tempo total 
de sono sem efeitos negativos cognitivos ou 
funcionais, ao contrário do que acontece com 
os hipnóticos, pelos efeitos adversos quando 
usados a longo-prazo, ou as benzodiazepinas 
cuja utilização pode mesmo aumentar o risco 
de demência. 

Têm particular relevância as alterações do 
sono associadas ao compromisso do ritmo 
circadiano sono-vigília, com os doentes a 
apresentar irregularidade dos períodos de 
sono e períodos acordado, ao longo das 24 h e 
que, na sua expressão extrema, se pode apre-

sentar na forma do chamado Síndroma do 
Pôr-do-Sol (Sundown Syndrome). O doente 
torna-se particularmente hiperativo, mesmo 
agitado, com discurso incoerente e repetitivo, 
extremamente apelativo, quando surge a 
noite e, ao contrário, dormitando permanen-
temente ao longo do período diurno. 

Como é fácil perceber estas são situações de 
enorme constrangimento também para os 
cuidadores e que, diga-se, não são fáceis de 
lidar. A tentação é utilizar hipnóticos nestes 
doentes durante a noite o que, obviamente, 
não ajuda nas manifestações do processo 
demencial em si. 

José Moutinho     
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 
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Cirurgia da catarata 

Marque a sua consulta  239 802 701/2 
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A cirurgia é o único tratamento possível para quem 
desenvolveu catarata. Se a sua visão está a ficar 
turva consulte-nos! 

PUBLICIDADE
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É cada vez mais comum encontrar homens e 
mulheres com idades mais avançadas em 
recintos destinados à prática do exercício 
�ísico. Mesmo em competições públicas de 
corrida, trail, btt e bicicleta de estrada, 
encontram-se participantes com idades 
acima dos 70 anos. Inclusivamente nas 
provas com distâncias mais longas. 

O cérebro gosta de caminhadas

São os hábitos ou as caraterísticas individuais que potenciam a capacidade da prática 
do exercício �ísico para lá dos 60 e 70 anos? Pode ser um misto das duas, mas certo 
mesmo é que os efeitos chegam ao cérebro  

O que lança a inevitável questão: será que 
mantêm a atividade �ísica por possuírem 
características que os distinguem dos cida-
dãos comuns? Maior resistência do esquele-
to, ligamentos, músculos? Serão esses os 
ingredientes necessários para a manutenção 
de uma vida activa por um período mais 
longo? Ou será que, precisamente, por man-
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

terem hábitos de exercício �ísico conseguem 
manter por mais tempo a capacidade �ísica e 
mental necessária à prática, mesmo com 
idades mais avançadas? Ou seja, o próprio 
exercício potencia o aumento da duração e 
qualidade de vida do indivíduo? 

Provavelmente um misto de ambas as situa-
ções! Sendo que na primeira opção di�icil-
mente se poderão introduzir modi�icações, ao 
passo que na segunda pode-se incentivar uma 
cultura de estímulo da prática do exercício 
�ísico, com todas as vantagens que eventual-
mente possa representar para a saúde indivi-
dual e coletiva. 

Associada à prática do exercício �ísico, a ques-
tão dos hábitos saudáveis de vida não deve 
ser menosprezada, na medida em que 
também podem potenciar esta prática, seja 
por perda de hábitos menos saudáveis, como 
o tabaco e os excessos alimentares, seja por 
modi�icação mesmo de padrões de locomo-
ção, pela menor utilização de transportes 
motorizados e pelo estímulo desse exercício 
�ísico tão simples, barato e amigo do ambien-
te que é o ancestral hábito de colocar um pé à 
frente do outro e assim sendo, caminhar! O 
cérebro gosta e os vários estudos corroboram 
os efeitos. 

Diversos estudos têm tentado esclarecer o 
bene�ício do exercício na saúde mental, 
aumento da longevidade e qualidade de 
funcionamento do próprio cérebro. Num 
estudo do Instituto Karolinska, da Suécia, de 
2008, que incluiu populações de gémeos 
suecos e populações de controlo, correlacio-
nando hábitos de exercício ligeiro, regular e 
intenso, veri�ica-se, estatisticamente e de 
forma signi�icativa, menor incidência de 
demência e Doença de Alzheimer nos indiví-
duos praticantes de exercício �ísico regular. 
Numa análise posterior veri�icou-se ainda 
que essa diferença aumentava nos indivíduos 
que, ao início, tinham excesso de peso. Ou 
seja, se os hábitos de exercício parecem 
prevenir de alguma forma a decadência do 
cérebro, nos indivíduos com excesso de peso 
o ganho é ainda maior. A justi�icar estes dados 

estará provavelmente a noção de que o exercí-
cio melhora a saúde cardiovascular. 

Numa meta-análise publicada em 2011, pela 
Mayo Clinic, concluiu-se que o exercício �ísico 
está associado a um menor risco de deteriora-
ção cognitiva e demência, potencialmente por 
duas vias. Primeiro, tanto estudos em animais 
como em humanos sugerem que o exercício 
poderá atenuar a progressão dos processos 
neurodegenerativos e perda de sinapses e de 
tecido de suporte. E, em segundo, pelos 
efeitos na saúde cerebrovascular, em especial 
no funcionamento dos pequenos vasos. Acon-
selha-se mesmo a prescrição de exercício 
�ísico moderado para a redução do declínio 
cognitivo ao longo da idade. 

Outros trabalhos referem também o potencial 
bene�ício do exercício na ansiedade e saúde 
mental e conclui-se que pessoas mais ativas 
�isicamente encontram-se mais protegidas 
contra desordens depressivas, em relação às 
menos ativas. Parece existir relação direta e 
inversa, entre o nível de atividade �ísica e 
níveis aumentados de comportamento 
depressivo. 

Numa revisão da literatura internacional 
efectuada em Portugal em 2019, publicada na  
Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabi-
litação, veri�icou-se que “os estudos demons-
traram melhorias signi�icativas em áreas 
como cognição, agitação, humor, mobilidade e 
capacidade funcional”. Ou seja, mesmo em 
casos de demência instituída, o exercício 
revela-se bené�ico. 

Em conclusão, para além dos efeitos sobre o 
aparelho cardiovascular (tensão arterial, co- 
lesterol, glicémia), músculo-esquelético (arti-
culações, osteoporose...), ansiedade e depres-
são, parecem existir cada vez mais argumen-
tos a recomendar a prática do exercício �ísico 
como medida preventiva do declínio do 
funcionamento do cérebro. 

Gonçalo Costa     
(Médico Neurocirurgião) 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A alimentação constitui a fonte de nutrientes 
necessários para o bem-estar dos indivíduos, 
desde a sua conceção até à morte. A qualidade 
do padrão alimentar mantido ao longo de 
todo o percurso de vida é, incontornavelmen-
te, determinante e preventiva da saúde de 
cada individuo, na plenitude do conceito. 

O estilo de vida contemporâneo, caraterizado 
por elevados níveis de stress, associado ao 
sedentarismo e a uma alimentação desregra-
da, nutricionalmente pobre e monótona, 
constituem fatores de risco para inúmeras 
patologias, de entre as quais, também a 
demência.   

Neste contexto de vivência “à pressa”, �icam, 
cada vez mais esquecidos os conceitos, as 
preocupações e as práticas de autocuidado, 
simples, basilares e essenciais, com a alimen-
tação enquanto fonte de energia, verdadeira 
aliada e agente de proteção e prevenção da 
saúde, ao abrigo de múltiplos argumentos 
despenalizadores da consciência, como a 
escassez de tempo, as exigências e limitações 
pro�issionais, sociais e familiares, entre 
tantos outros, e até, o próprio esquecimento! 
“como qualquer coisa” … Como se a plenitude 
da saúde fosse atingível com ”qualquer coisa”!  
 

Como se alimenta a saúde dos 
neurónios?

Há uma receita ancestral que temos o dever de partilhar, porque isto de viver “à pressa” 
e de “comer qualquer coisa” são inimigos da saúde dos neurónios e de um funcionamen-
to normal do cérebro. Partilhamos as evidências esquecidas 

Destas rotinas, expressa-se um padrão 
alimentar caraterizado por alimentos indus-
trialmente processados, refeições pré confe-
cionadas, rápidas, ricas em gorduras satura-
das e açúcares e, simultaneamente, muito 
pobres em �ibras, vitaminas e demais agentes 
antioxidantes. A adequada biodisponibilidade 
de nutrientes, importantes e necessários para 
a saúde dos neurónios e para a manutenção 
do normal funcionamento do cérebro, depen-
de de um consistente e sistematizado padrão 
alimentar, equilibrado, saudável, diversi�ica-
do e completo.   

A evidência cientí�ica é sugestiva de que os 
ácidos gordos ómega 3 e alguns outros micro-
nutrientes, como as vitaminas do complexo B, 
as vitaminas E, C e D, representam efeitos 
bené�icos sobre os neurónios, sobretudo no 
decurso do processo de envelhecimento.  

A de�iciência de micronutrientes acentua o 
envelhecimento e a deterioração dos neuró-
nios, potencializando o declínio da função 
cognitiva, concomitante ao avanço da idade. O 
stress oxidativo, as gorduras e as vitaminas 
relacionadas com a homocisteína, parecem 
ter relação com a patogénese da demência. A 
homocisteína é um aminoácido constituinte 

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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do plasma sanguíneo, que está amplamente 
correlacionado com a aterosclerose e, como 
tal, pode constituir fator de risco para a dete-
rioração do processo cognitivo e para a 
demência. A concentração plasmática de 
homocisteína é determinante deste potencial 
risco, contudo, pode ser in�luenciada e 
controlada através das vitaminas do comple-
xo B e do ácido fólico, passíveis de obter 
através de um padrão alimentar de qualidade. 
A carne, o peixe, os lacticínios, os ovos, as 
leguminosas secas, os cereais (trigo, centeio, 
cevada, arroz, aveia e milho), os produtos 
hortícolas, as frutas e os frutos oleaginosos, 
são alimentos ricos em vitaminas do comple-
xo B.   

Folhas verdes versus alimentos processa-
dos 

Os legumes de folha verde, a beringela, a 
beterraba, os brócolos, o alho francês, os 
espargos, a batata, os cereais, os frutos cítri-
cos, os frutos oleaginosos, a carne (particular-
mente vaca, frango e pato), alguns peixes 
(carapau, dourada, peixe espada, pescada e 
sardinha), leguminosas (feijão, grão de bico, 
favas, ervilhas e lentilhas) e gema de ovo, 
constituem um amplo e diversi�icado leque de 
alimentos ricos em ácido fólico.   

Um padrão alimentar assente nos princípios 
da Dieta Mediterrânica, mantido de forma 
consistente e sistematizada, garante uma 
adequada e su�iciente amplitude de alimen-
tos, essenciais para assegurar a biodisponibi-
lidade destes micronutrientes, com ação 
preventiva cienti�icamente evidenciada, no 
processo demencial. 

O consumo excessivo de gorduras saturadas e 
hidrogenadas, presentes em alimentos 
processados e industrializados, refeições pré 
confecionadas, salgados (rissóis, croquetes, 
folhados e similares), enchidos, carnes 
gordas, produtos de charcutaria e lacticínios 
gordos, está amplamente associado ao 
aumento da insulinorresistência, do stress 
oxidativo e ao maior risco de declínio cogniti-
vo.   

Em contrapartida, o baixo consumo de gordu-
ras saturadas e hidrogenadas, associado a um 
consumo adequado e regular de ácidos 
gordos polinsaturados, sobretudo da série 
ómega 3 (sardinha, cavala, salmão, atum, 
óleos de peixe, nozes, sementes de linhaça e 
de chia, óleos vegetais, beldroegas, espina-
fres, couves, entre outros) estão diretamente 
correlacionados com a diminuição do risco de 
doenças cardiovasculares, e também do risco 
de desenvolver demência. 

A mudança de estilo de vida, através da 
adoção de hábitos alimentares saudáveis, 
alicerçados nos princípios basilares da Dieta 
Mediterrânica, mantidos ao longo de todo o 
percurso de vida, expressa-se como a princi-
pal recomendação, no âmbito da relevância 
da alimentação para a prevenção do processo 
demencial.   

Primar por não “Esquecer” nem descurar os 
princípios básicos de uma alimentação saudá-
vel, equilibrada e diversi�icada, numa perspe-
tiva dinâmica de autocuidado, poderá ser 
relevante na prevenção do risco do “Esqueci-
mento” patológico.  

Paulo Mendes     
(Nutricionista)  

P u b l i c i d a d e

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Entre as múltiplas agressões, das 50 a 70 
causas que contribuem para a morte neuro-
nal, destaco as violentas: o boxe e lutas a�ins, 
cuja �inalidade primordial é derrubar o adver-
sário com um golpe no tronco e à cabeça; e 
dois vícios, generalizados, cujas consequên-
cias conduzem à derrota dos viciados, o taba-
gismo e o alcoolismo crónico. 

Nos três casos, a repetição crónica das agres-
sões são a regra, levando-nos à conclusão que 
os golpes repetidos no boxe e o prolongamen-
to no tempo dos vícios são os fatores que, por 
mecanismos diferentes, alteram o equilíbrio 
homeostático da mente, acelerando a atro�ia 
do cérebro, por morte celular. Os neurónios 

Cérebros fora de combate

Para o cérebro, o envelhecimento não começa na idade da reforma. É logo depois dos 30 
anos que atinge a maioridade e a partir daí a reparação das agressões é di�icultada. 
Com a repetição dos traumatismos, o cérebro �ica fora de combate, mesmo sem knockout

não se regeneram, tal como também não se 
regeneram as células musculares. Assim, 
quanto maior o volume de tecido morto, 
menor a e�iciência da mente, no caso do cére-
bro, e maior a perda de movimento, no caso 
dos músculos. 

A diferença entre o envelhecimento normal e 
expectável com a atro�ia do cérebro e dos 
músculos, e os quadros patológicos é, sobre-
tudo, quantitativa, mas predominando a 
morte seletiva nas patológias cerebrais, em 
áreas relacionadas com funções cognitivas, 
devido à interferência de proteínas anormais 
com essas áreas mais vulneráveis.  

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

É importante salientar que toda a divisão 
celular tem um limite. E nos tecidos que não 
se regeneram, como o cerebral e o muscular, a 
atro�ia acompanha o envelhecimento. Se na 
fase de envelhecimento do cérebro ocorrerem 
distúrbios que induzem alterações ao ADN, ou 
apenas incapacidade de reparação dos danos, 
diários e irreversíveis, a função da mente 
perturba-se inexoravelmente. E o envelheci-
mento não é quando se é velho, com idade 
para além da reforma. É logo aos 30 anos, a 
idade em que o cérebro atingiu a maioridade 
com o pico da sua fase de maturação.  

É aos 30 anos que o boxeur (no auge da sua 
força �ísica) atinge repetidamente a cabeça do 
adversário, até à perda transitória dos senti-
dos, que se traduz numa perda de função 
cerebral, orgânica e estrutural, por compro-
misso localizado ou difuso, traduzido normal-
mente sob a forma de concussão ou contusão 
cerebral. Algumas vezes com hemorragias 
extensas, outras com dissecção das carótidas 
ou enfartes múltiplos. Mesmo sem knockout, é 
a repetição dos traumatismos que leva ao 
aparecimento de quadros patológicos 15 anos 
depois, e que Martland denunciou e descre-
veu em 1928, como demência pugilística. 
Apenas em 15 a 20% dos contendores, é 
verdade. Provavelmente os que têm maior 
vulnerabilidade, ou predisposição genética. 
Algumas vezes com perturbações neurológi-
cas de tipo parkinsónico, outras nitidamente 

com degradação intelectual progressiva, 
perturbações do comportamento, alteração 
da linguagem, incapacidade de localização no 
espaço e no tempo, perda do juízo crítico, até, 
no �inal, à dependência completa de outrem. 

Lesões no futebol 

No virar do século alargou-se o quadro e a 
denominação para encefalopatia traumática 
crónica, porque os traumatismos cranianos 
repetidos, nos desportos com maior violência 
�ísica, nomeadamente futebol americano e 
hóquei no gelo, revelaram, nos casos de 
mortes e incapacidades tardias, depósitos de 
proteína TAU hiperfosforilada, como emara-
nhados neuro�ibrilares nos espaços perivas-
culares, profundidade dos sulcos corticais do 
cérebro e áreas subpiais e periventriculares. 
Alterações conducentes à morte acelerada e 
crónica de neurónios e alteração signi�icativa 
da mente. 

O médico nigeriano-americano Omalu que 
descreveu, em 2002, as lesões anatomopato-
lógicas em jogadores de futebol, com encefa-
lopatia traumática crónica (CTE), recebeu 
fortes críticas e perseguições das federações e 
de todo o meio associativo do desporto rei, 
mas nos vários censos mundiais apareceram 
protocolos para evitar e prevenir os efeitos 
das concussões cerebrais, a provar as conclu-
sões de Omalu. 

Num estudo de 280 mil veteranos de guerra 
americanos, veri�icou-se que a possibilidade 
de aparecimento de demências, após os 55 
anos, era o dobro em relação à população sem 
traumas cranianos repetidos. 

Tem sido provado que os traumatismos 
cranianos repetidos são o fator ambiental de 
risco mais importante para o desenvolvimen-
to de demências, nomeadamente Alzheimer, 
porque aceleram a acumulação de proteína 
beta-amilóide e stress oxidativo, e estes 
fatores atuam sinergicamente na progressão 
da doença. Afetam também a fosfoproteína 
primariamente neuronal, encontrada nos 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

axónios do sistema nervoso central, sendo 
componentes essenciais do citoesqueleto 
microtubular das células. Os entrelaçados 
neuro�ibrilhares, que impedem a conversa 
entre os neurónios, são constituídos princi-
palmente por proteína TAU. 

Para os efeitos neurológicos secundários, a 
predisposição genética parece ter um papel 
importante, associada aos fatores ambientais, 
podendo ser doseada no sangue e LCR uma 
proteína que, se estiver aumentada, pode 
indiciar predisposição genética de demência. 

O que fazer com a vida que nos resta? 

Antes de mais, olhar com atenção para a 
“catedral” que consome um quarto dos recur-
sos energéticos, oxigénio e glicose, e interiori-
zar que, qualquer pequena variação das 
fontes de energia, compromete seriamente a 
função cerebral. Batalha individual para 
prevenção das múltiplas agressões.  

Fumar um cigarro no dia do aniversário, no 
Natal e na Páscoa, pode ser prazeroso e uma 
forma de entender que a diferença está na 
quantidade e no tempo prolongado de atua-
ção. A regra para o consumo de álcool tem de 
obedecer aos mesmos princípios de modera-

ção, evitando resvalar para o alcoolismo 
crónico e encefalopatia daí decorrente.  

E deixo a pergunta: a aprendizagem tardia é 
ou não plausível? Os velhos podem aprender 
coisas novas? Com que facilidade? E como? 

Dedicando tanto tempo como uma criança a 
aprender a andar, a falar e a processar o que 
está à sua volta. Com dedicação total de 
tempo e de interesse. Para aprender é preciso 
motivação e esforço. E com esse material 
aprende-se em qualquer idade, porque a plas-
ticidade cerebral aumenta com o investimen-
to sério e regular de cada um, mesmo aos 90 
anos, altura em que a “noz” ocupa apenas 
82% do volume intracraniano e pesa menos 
200 gramas!... 

António Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A cirurgia Lasik corrige a miopia, a hipermetropia 
e o astigmatismo.

Marque a sua consulta  239 802 703 

PUBLICIDADE

Viver com ou sem óculos?

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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As doenças cardiovasculares, como o enfarte 
agudo do miocárdio (EAM) ou o acidente 
vascular cerebral (AVC), são a principal causa 
de morte e incapacidade em Portugal. É de 
conhecimento geral que os fatores de risco 

Será que o “esforço” de controlar 
o risco cardiovascular compensa? 

Provavelmente incomodam-lhe mais as “dores nas costas”, a “perda de visão” ou “estar 
a ouvir pior”, do que saber que tem a tensão arterial mal controlada, o colesterol eleva-
do ou excesso de peso. Tudo fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ao AVC e 
enfarte do miocárdio, junte-lhes a demência, entre outras consequências… 

para a aterosclerose, que levam a estas conse-
quências graves, incluem o tabagismo, o 
colesterol elevado, a obesidade, a hipertensão 
arterial, a diabetes, o sedentarismo e a 
alimentação não-saudável. 

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 



Acrescente-se que dados recentes revelaram 
que os números de casos de demência, uma 
situação clínica com consequências devasta-
doras para o doente e sua família, podem 
triplicar até 2050. Se uma das razões para tal 
acontecer é o envelhecimento da população, 
também sabemos que a demência vascular 
tem como causas principais os mesmos 
fatores de risco identi�icados para as doenças 
cardiovasculares.   

Na relação entre demência e doença cardio-
vascular, o mecanismo de causa/efeito pode 
implicar a rede vascular cerebral, a perda de 
integridade vascular, pequenos acidentes 
vasculares cerebrais ou hipoperfusões (baixa 
irrigação). Não serão já motivos su�icientes 
para considerar importante deixar de fumar, 
melhorar a sua alimentação ou aumentar a 
sua atividade �ísica?   

Se estas doenças maioritariamente causadas 
pelo estilo de vida têm consequências tão 
graves, por que razão não existe na população 
uma maior preocupação para o seu controlo? 
Essencialmente porque são “silenciosas”.
Se ninguém se esquece que passou o dia com 
dores nas articulações, que tem insónias ou 
problemas auditivos, uma pessoa com uma 
tensão arterial descontrolada pode estar 
completamente assintomática e assim desva-
lorizar o risco que está a correr. É por isso 
importante sensibilizar todos para a impor-
tância da promoção de um estilo de vida 
saudável! Saúde pública não é “apenas” o 
controlo do contágio de vírus, é também 
evitar esta pandemia cardiovascular! 

Com medidas muito simples, é possível inver-
ter esta tendência. Redução do consumo de 
sal, de gorduras e de carnes vermelhas. 
Aumento do consumo de fruta e de vegetais. 
Redução do consumo de bebidas alcoólicas, 
deixar completamente de fumar. Atividade 
�ísica regular semanal de pelo menos 150 a 
300 minutos de exercício moderado ou de 75 
a 150 minutos de exercício intenso.  

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 
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É também com pormenores do dia-a-dia que 
podemos fazer a diferença: se para ir para sua 
casa necessita de elevador, por que não 
utilizar as escadas, mesmo que demore mais 
tempo? E porque não estacionar um pouco 
mais longe do local de destino? Todos os 
pretextos são válidos para evitar problemas 
graves no futuro, com o “bónus” de também 
se sentir muito melhor no presente! 

Luís Leite     
(Médico, Cardiologista) 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

A demência registada em imagens

Há padrões de atro�ia e alterações no volume cerebral que se associam a doenças neuro-
degenerativas. A ressonância magnética já identi�ica essas alterações que, por vezes, se 
assemelham ao processo natural de envelhecimento e necessitam de um esclarecimento 
adicional 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Atrofia dos hipocampos 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 



34

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

Existe uma população que apresenta um 
Dé�ice Cognitivo Ligeiro, que é uma condição 
médica em que a pessoa tem di�iculdade para 
memorizar informação importante, como 
compromissos ou eventos recentes, numa 
proporção maior do que é esperado para a 
idade. Esta perda cognitiva não interfere 
signi�icativamente com a vida diária e não é 
su�icientemente grave para justi�icar um diag-
nóstico de demência. Cerca de 10% a 15% 
destas pessoas progridem, por ano, para a 
demência, enquanto na população em geral, 
apenas cerca de 1% a 2% das pessoas idosas 
evoluem, por ano, para a demência. Desta 
forma, ter Dé�ice Cognitivo Ligeiro aumenta 
consideravelmente a probabilidade de desen-
volver Demência.  

O reconhecimento desta subpopulação é 
obviamente importante, em termos de inves-
tigação de novas terapêuticas que certamente 
serão mais e�icazes numa fase inicial da 
doença. Existem várias equipas a trabalhar 
em algoritmos de inteligência arti�icial, com 
base, entre outros, nos dados da ressonância 
magnética, de forma a diferenciar e sinalizar o 
subgrupo da população com Dé�ice Cognitivo 
Ligeiro que irá desenvolver Alzheimer ou 
outras formas de demência. Estes métodos, 
ainda em fase experimental, irão, certamente, 
desempenhar um papel importante na 
imagem médica, nomeadamente no seu 
contributo para identi�icar precocemente e 
monitorizar doentes com demência. Esta área 
fascinante requer um imenso trabalho inter-
disciplinar, de forma a obter algoritmos 
robustos e con�iáveis, aplicáveis à prática 
clínica. 

Egídio Machado    
(Médico, Neurorradiologista) 

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Atrofia parietal 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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DORES NO JOELHO?

Marque hoje mesmo a sua consulta através do 239 802 700 

No Centro Cirúrgico encontra os melhores 
profissionais e as mais recentes técnicas para o
ajudar a resolver rapidamente este problema.
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 

PUBLICIDADE
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Sentada no canto da imensa sala de estar, a 
idosa tentava enrolar teimosamente o �io que 
saía dum pequeno saco de plástico amarfa-
nhado numa prega da poltrona. Ao fundo da 
sala, a música altíssima denunciava a di�icul-
dade de acesso das vibrações sonoras aos 
centros auditivos das residentes no Lar. 

Com gestos desajeitados, não conseguia reto-
mar a rotina do bordado. Sentia-se confusa e 
desorientada!… Professora toda a vida, 
sempre fora um exemplo de rigor e sensatez, 
muito respeitada e até temida pela exigência 
que impunha aos “seus meninos”. Mas já nos 
últimos anos antes de se reformar, associada 
a uma arreliadora di�iculdade em perceber o 
que diziam, constatava que às vezes, por 
momentos, perdia a noção do tempo e até do 
local onde se encontrava! 

Sempre ouvira muito bem. “Ouvidos de 
tísica!” – dizia, orgulhosa quando alguém se 
referia à sua espantosa aptidão auditiva. Com 
o passar do tempo, começou a ter di�iculdade 
em perceber o que diziam. “Eu oiço. Mas não 
compreendo!” - justi�icava muitas vezes à 
�ilha, quando lhe pedia para repetir a frase. 

Emigrante na Suíça, a �ilha já a tinha levado à 
“casa dos aparelhos, há uns anos, no Verão, 
quando cá esteve de férias. Mas devolveu-os 
logo. Ainda os experimentou uma semana, 
mas sentia-se muito mal “com aquilo”: comi-
chão nos ouvidos, apitavam desalmadamente 
cada vez que virava a cara para o lado esquer-

A inquietação do silêncio

A professora de “ouvido tísico” remeteu-se ao silêncio. Primeiro porque começou a ter 
di�iculdade em entender o que lhe diziam, depois porque não percebeu que o avanço da 
surdez corre a par com a deterioração cognitiva 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

do, “e o vento!?” - um desespero. Além disso 
“ouvia mais alto, mas não percebia nada na 
mesma!”. “E caros!” 

A �ilha voltou para a Suíça e a antiga professo-
ra deixou de lhe atender o telefone: “para 
quê? Não percebia nada!” 

No Lar, as meninas, algumas suas antigas 
alunas, tratavam-na como a todas as outras: 
“então, avozinha, já deixou cair outra vez a 
manta!” - gritavam-lhe aos ouvidos, e ela lá se 
ia ajeitando como podia. 

Um dia e também nas férias, a �ilha foi buscá-
-la ao Lar logo de manhã cedo e levou-a a um 
médico. 

Após observar os ouvidos, o especialista 
mandou fazer um exame para veri�icar o grau 
de surdez. Falou nos aparelhos auditivos, nas 
vantagens de iniciar cedo a correção da 
surdez, no papel fundamental das próteses, 
não apenas na melhoria da audição mas 
também porque atuam como terapia, 
atrasando a progressão da surdez. E, para 
além de tudo isso, a adaptação das próteses 
auditivas atuaria ainda como fator de preven-
ção da degradação psicológica, do isolamento 
no idoso, da deterioração cognitiva, da evolu-
ção das doenças degenerativas cerebrais… 

Percebeu pouco do que o médico disse, mas 
notou que a �ilha saiu cheia de esperança. “Até 
que en�im, percebi o que se passa. A mãe não 
pode andar assim… qualquer dia ainda �ica 
maluquinha!”. Foram à casa dos aparelhos, 
compraram os mais so�isticados: “quer o 
dinheiro para quê? ; Agora, já lhe posso 
telefonar!”. Uma semana depois voltou para a 
Suíça. 

Ainda tentou colocar os aparelhos algumas 
vezes. Mas às vezes caíam-lhe, não dava pelo 
“acabar das pilhas”, o eczema nos ouvidos era 
uma tortura. Deixou de saber onde os tinha 
guardado… 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. No Verão seguinte a �ilha voltou a levá-la a um 

médico, desta vez um neurologista, aconse-
lhada pelo médico do Lar. Após pouco tempo 
do início da consulta, parecia-lhe que troca-
vam uma conversa exaltada: falavam sobre 
ela, mas ela não percebia nada. Olhava-os 
sem inquietação, sem temor, lá pelo meio da 
vozearia pareceu-lhe ouvir a palavra Alzhei-
mer… mas ela só queria voltar para o canto da 
vasta sala onde fazia crochet. 

Luís Filipe Silva     
(Médico, Otorrinolaringologista) 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Doenças Neurodegenerativas, incluindo a 
doença de Alzheimer, doença de Parkinson, 
Esclerose Múltipla e outras, são condições 
debilitantes que afetam pessoas de todas as 
idades e resultam da degeneração progressi-
va e/ou morte de neurónios, as células 
responsáveis pelas funções do sistema nervo-
so. Esta degradação pode afetar o movimento 
do corpo – ataxias – e o funcionamento do 
cérebro, originando demência. 

Com o passar do tempo, os sintomas agra-
vam-se, interferindo diretamente na qualida-
de de vida das pessoas que possuem este tipo 
de doenças. A degeneração neural prejudica o 
bom funcionamento cerebral e pode compro-
meter o sistema locomotor. 

Atualmente, as Doenças Neurodegenerativas 
não possuem cura, pelo que iniciar terapias 
para aliviar os sintomas continua a ser uma 
prioridade. A acupuntura não apresenta um 
processo de cura, mas sim estratégias que 
procuram restaurar o equilíbrio do corpo e 
possibilitar aos pacientes uma melhoria da 
qualidade de vida, assim como retardar os 
efeitos das doenças.  

A acupuntura pode ajudar a diminuir o 
acumulado de proteínas tóxicas, modular o 
fornecimento de energia - com base no meta-
bolismo da glicose - enfraquecer a apoptose 
neuronal e exercer efeitos neuroprotetores. 

Acupuntura, a terapia que 
promove o alívio de sintomas 

A acupuntura não tem um processo de cura para as doenças neurodegenerativas, mas 
sugere algumas estratégias que podem restaurar o equilíbrio do corpo, proporcionado 
melhor qualidade de vida. O foco mantém-se no Yin/Yang, ou seja, no equilíbrio de ener-
gia 

Esta re�lexão propõe expor o contributo que a 
acupuntura pode ter nas Doenças Neurodege-
nerativas, visando uma melhor qualidade de 
vida dos pacientes e retardar a evolução dos 
sintomas, proporcionando:   
 • Diminuição da fadiga;  
 • Sono mais tranquilo;    
 • Controlo da irritabilidade;  
• Controlar a ansiedade;   
• Melhoria das funções motoras;  
• Controlo das dores musculares, associadas a 
algumas doenças neurodegenerativas. 

Os aspetos energético e holístico são os 
elementos que diferenciam o processo de 
diagnóstico e tratamento da Medicina Tradi-
cional Chinesa (MTC), em comparação com a 
Medicina Ocidental (MO). Na MTC há um foco 
na vida saudável, equilíbrio e saúde, que deve 
ser mantida, preventivamente. O princípio da 
MTC é o equilíbrio de energia no corpo, em 
que se pretende manter o �luxo desta energia, 
sem bloqueios e com a distribuição correta da 
mesma. 

A conceção da MTC sobre os órgãos é diferen-
te da que é aceite pela medicina ocidental. 
Consideram-se três aspetos distintos: o ener-
gético, o funcional e o orgânico; os dois 
últimos correspondem à �isiologia, à histolo-
gia e à anatomia patológica estudadas no 
Ocidente; o enfoque energético é único da 
MTC, quer na característica Yin/Yang, quer 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

nas funções que essas energias exercem ao 
nível somático e mental.  

Na MTC, a saúde é um estado de bem-estar 
em que o corpo é vital, equilibrado e adaptá-
vel ao seu ambiente, considerando a função 
do corpo como resultado da interação de 
determinadas substâncias vitais, sendo elas: 
Qi (energia), Xue (sangue), Essência (Jing) e 
Fluídos Corpóreos (Jin Ye). Nos clássicos, o 
cérebro, é denominado de “Mar das Medulas”, 
sendo a sua relação com as funções do Rim 
(Shen) e, mais especi�icamente com as 
funções da Essência (Jing), muito importante. 

Se algum desequilíbrio de ordem �ísica e/ou 
psicológica interferir com o ser humano, este 
estará assim propício ao aparecimento de 
patologias. Na MTC, as Doenças Neurodege-
nerativas são caracterizadas pela deteriora-
ção cerebral progressiva e a sua origem, pode 
estar:      
- De�iciência da Essência Jing do Rim (Shen); 
- Bloqueio do canal do cérebro; - 
Perda da Essência (Jing). 

A acupuntura aborda os aspetos funcionais 
dos seus pontos, mas também as diferentes 
funções dos meridianos (Jing Luo), que repre-
sentam o sistema de consolidação e de comu-
nicação dos Órgãos (Zang Fu) com a parte 
somática, condicionando, a sua trajetória. A 
estimulação de determinados pontos, relacio-
na-se com os aspetos energéticos dos órgãos 
e das vísceras, que são responsáveis pela 
integridade do corpo, de modo que quando há 
equilíbrio energético, as funções psíquicas, 
bem como as dos órgãos e vísceras, apresen-
tam um bom desempenho funcional.  

A acupuntura pode associar-se com outras 
técnicas que integram a MTC, como a �itotera-
pia chinesa, moxabustão e ventosaterapia, 
com a �inalidade de fortalecer o paciente, 
restituindo os desequilíbrios existentes. 

Em relação à seleção dos pontos de acupuntu-
ra, é importante analisar as funções energéti-

cas de cada ponto e os efeitos da ação conjun-
ta de vários pontos. Uma vez preenchidas 
essas questões �ica completo o guia para uma 
decisão adequada aos sintomas das Doenças 
Neurodegenerativas. 

Tânia Carvalho     
(Técnica especialista em Medicina Tradicio-
nal Chinesa) 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Sempre que se fala do número de pessoas 
com demência, devemos ter presente que 
existirão outras tantas a desempenhar o 
papel de cuidador. Numa revisão sistemática 
de 2021, refere-se que com a demência de 
início precoce (antes dos 65 anos), o aumento 
da idade do parto, os novos modelos familia-
res, e o facto dos jovens permanecerem em 
casa dos pais até aos 30 anos, mantendo 
dependência económica destes, são cada vez 
mais os cuidadores jovens que assumem essa 
responsabilidade social. 

Jovens cuidadores na demência 

Terá de ter uma energia ilimitada, será do sexo feminino e é-lhe exigido paciência, resis-
tência, iniciativa e conhecimentos. Um cargo a que ninguém se candidata, mas que se 
assume porque a demência do pai ou da mãe mudou a vida de todos. Mas, também é 
preciso cuidar de quem cuida e, se for jovem, o prejuízo é sempre maior 

Habitualmente, o per�il do cuidador é um 
familiar, mulher, que presta cuidados �ísicos e 
suporte emocional, exigindo-lhe tempo, paci-
ência, resistência, iniciativa, conhecimento 
especializado e energia ilimitada. 
 
Os cuidadores adultos tentam equilibrar 
trabalho com família, mas os jovens cuidado-
res debatem-se com outro desa�io – o de 
cuidar, enquanto ainda precisam que cuidem 
de si. O prejuízo dos jovens cuidadores é 
superior ao dos adultos, uma vez que assu-

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

mem cuidar de outro quando ainda estão 
numa faixa etária onde a preocupação deveria 
estar na carreira pro�issional. 

A Fundação Bill e Melinda Gates em 2006 
alertou para o absentismo académico no 
ensino superior, denominado de “epidemia 
silenciosa”, denunciando que dentro do 
absentismo por razões pessoais, 22% ocorre 
em jovens cuidadores de um familiar. 

Um estudo realizado nos USA em 2015, sobre 
os cuidadores na demência, revelou que os 
adultos jovens traduziam uma percentagem 
signi�icativa. Os millenials, por de�inição as 
pessoas nascidas entre 1980 e 1998, repre-
sentavam 1 em cada 4 dos cuidadores na 
doença, representando em particular 15% 
dos cuidadores na demência.   

Per�il e di�iculdades do cuidador jovem 
 
Ainda a partir desse estudo, constatou-se que 
a maioria dos cuidadores jovens são mulhe-
res, com cerca de 27 anos, ainda a frequentar 
o ensino superior e que prestam cuidados 
durante 6 meses a 4 anos. Dos que trabalham, 
33% reportavam prejuízo laboral (ex: atrasos, 
ter de sair mais cedo, tirar uma folga). 

No cuidado a uma pessoa com demência, são 
vários os desa�ios que o estudo Caregiving in 
the U.S. identi�ica para o cuidador jovem: o 
transporte, a gestão �inanceira, a manutenção 
doméstica e a assistência médica. 

O transporte é um fator crucial no cuidado ao 
doente com demência, devido ao custo e à 
incapacidade deste diagnóstico que leva à 
falta de mobilidade. Assim, o transporte é 
essencial para a aquisição de bens alimenta-
res, aceder a programas sociais, visita de 
familiares, aquisição de medicamentos e ida a 
consultas. 

A gestão económica é outro desa�io e pode ser 
uma fonte de stress e tensão para os familia-

res de doentes com demência; não só porque 
a dependência traz mais gastos, mas também 
porque em famílias com nível económico 
inferior a gestão �inanceira é mais di�ícil. 
Muitos jovens cuidadores ainda não têm auto-
nomia �inanceira e, mais de metade, são 
jovens cuidadores sozinhos.   
 
Com o aumento da incapacidade, a manuten-
ção doméstica é uma necessidade, incluindo 
preparar as refeições, fazer compras e limpar 
o domicílio. Contudo, com o avançar da dete-
rioração cognitiva, passa a ser necessário o 
cuidado pessoal da pessoa com demência, 
como o vestir, dar banho, alimentar ou ajudar 
na mobilidade dentro do domicílio (sair da 
cama/ cadeira). 

Também a assistência médica é essencial, 
uma vez que os doentes com demência 
deixam de conseguir assegurar os seus cuida-
dos de saúde. Os jovens cuidadores muitas 
vezes não têm experiência em saúde geriátri-
ca, que incluiu a gestão de medicação ou 
interagir com os serviços de saúde, para agen-
dar consultas e exames. 

Impacto da Demência no cuidador 
jovem 

O estudo americano Caregiving in the U.S., 
constatou ainda que cerca de 18% dos cuida-
dores jovens referem agravamento da sua 
saúde e metade mostra necessidade de ter 
mais informação e suporte para lidar com o 
stress emocional e �ísico. As queixas nestes 
jovens cuidadores incluem muitas vezes 
cefaleias, problemas gástricos ou desatenção 
no estudo; tendo maior risco de desenvolver 
depressão e perturbações de ansiedade. 

Ainda assim, ser cuidador também pode ter 
um impacto positivo na vida de um jovem, 
dando-lhe “um sentido de propósito”, ajudan-
do a melhorar a gestão de tempo e as capaci-
dades sociais como a empatia. 
  

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

Cuidar de quem cuida 

Em Portugal, em janeiro de 2022 entrou em 
vigor o Estatuto do Cuidador Informal, que 
protege legalmente esta posição, facilitando o 
seu início e permitindo um subsídio e um 
período de descanso para o cuidador infor-
mal. Já o sabíamos, mas assume-se num Esta-
tuto que é essencial cuidar de si próprio. 
Assim, aqui �icam algumas dicas:  

- Alimentação saudável, hidratação e exercí-
cio �ísico.      

- Promover o autocuidado (ex: tomar um 
duche prolongado, saborear uma maçã, 
mudar o trajeto casa - emprego/universidade, 
prestar atenção aos pormenores do momento 
presente...). Cuidar de si reduz a sobrecarga 
dos outros (se estiver bem, posso cuidar dos 
outros, o que permite reduzir o desgaste que 
os outros teriam comigo).   

- Promover a autocompaixão, seguindo para 
si próprio os conselhos que daria a um amigo, 
(ex: evitar o “devias”, ter atividades de lazer: 
ver �ilme, series, bricolage, ler um livro,…). Ou 
seja, trocar a intenção e os planos por uma 
prática efetiva. 

- Re�letir sobre os sucessos passados (o que 
foi útil no passado?). As exigências do dia-a-
-dia fazem-nos esquecer os êxitos que 
tivemos “ontem”. 

- Escrever sobre as emoções.   

- Obter apoio em pessoas de con�iança (famí-
lia, amigos, linha telefónica, grupos de supor-
te online ou presenciais), mas evitar procurar 
excessivamente a tranquilização por parte 
dos outros.   

- Comunicar ao professor/ chefe a sua situa-
ção familiar: para encontrar �lexibilidade no 
horário e suporte, melhorando o sucesso 
académico/ pro�issional. 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 

- Gerir o tempo: faça uma lista de tarefas a 
fazer (curta, realista) e, no �inal da semana, 
uma lista das tarefas que realizou. Isto vai 
ajudá-lo a perceber que, mesmo nos dias mais 
di�íceis, conseguiu dar conta de muitas 
tarefas. Se necessá-rio, estabeleça limites com 
os outros (ex: revelando menor disponibilida-
de) de forma a não se sobrecarregar e a poder 
sobrar, em cada dia, algum tempo para si. 

- Combinar com um familiar ou amigo um 
"check-in" periódico (ex: a cada duas sema-
nas, telefonar a um amigo, combinar um 
almoço ou fazer-lhe uma visita). 

- Aceitar a evolução da doença (as necessida-
des da pessoa com demência vão-se alterando 
ao longo do tempo; e as exigências podem 
ultrapassar a sua capacidade de resposta). 
Conheça os recursos disponíveis na comuni-
dade: apoio domiciliário, centro de dia, ativi-
dades ocupacionais. 

- Não sentir culpa por reservar tempo para si 
(“Agora não estou a cuidar do meu pai, mas 
está a minha mãe, e também chegará a vez 
dela de descansar”). Valorize-se e lembre-se 
que, ainda que os cuidados deixem de ser 
prestados por si, com a progressão da doença 
poderá continuar a assegurar que o seu fami-
liar é bem tratado. 

- Reconhecer os sintomas de alerta no cuida-
dor: visão turva, irritabilidade, alterações 
gastrointestinais, desatenção, hipervigilância,  
imagens e pensamentos intrusivos, insónia, 
tristeza prolongada. 

- Reduzir o estigma sobre a doença psiquiátri-
ca (não ter vergonha de pedir ajuda, por se 
sentir sobrecarregado ou esgotado)… e se 
necessário pedir ajuda médica especializada.  

So�ia Morais     
(Médica Psiquiatra) 
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LIBERTE-SE DOS JOANETES

Marque a sua consulta através do 239 802 700 

No Centro Cirúrgico encontra os melhores 
profissionais e as mais recentes técnicas  
para o/a ajudar a resolver este problema.

L.
F.

 U
P

S
 0

7/
02

.0
0 

C
er

tid
ão

 R
eg

is
to

 E
10

64
99

PUBLICIDADE

A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 
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A neurorradiologia desempenha um papel 
importante na investigação das demências; 
utiliza técnicas de imagem, principalmente a 
ressonância magnética, que permitem detetar 
padrões de atro�ia associadas às doenças 
neurodegenerativas, bem como lesões vascu-
lares e causas cirurgicamente tratáveis, como 
a patologia tumoral, o hematoma subdural 
crónico ou a hidrocefalia de pressão normal. 

Com o aumento da longevidade, assistiu-se ao 
aumento da incidência das doenças neurode-
generativas, que são progressivas e incapaci-
tantes. Manifestam-se, entre outros sintomas, 
por defeitos de memória e do raciocínio, 
desorientação temporo-espacial e alterações 
da personalidade que interferem com as ativi-
dades diárias. É também na faixa etária mais 
idosa que as alterações vasculares relaciona-

das com o envelhecimento da parede dos 
vasos (ateromatose) são mais prevalentes. 
São assim frequentes causas multifatoriais, 
pelo que é importante a deteção e eventual 
correção de fatores de risco, como no caso da 
doença cerebrovascular. 

As alterações corticais relacionadas com a 
idade podem interessar os lobos frontais que 
processam a memória, emoções, o controlo 
de impulsos, resolução de problemas, intera-
ção social e função motora, e os lobos tempo-
rais, o que pode ter implicações na memória, 
emoções ou na linguagem. Existe portanto um 
processo natural de envelhecimento, que, em 
grau variável, pode causar limitações no 
desempenho �ísico, intelectual, emocional e 
de relações interpessoais. O envelhecimento 
bene�icia de estímulos, e responde positiva-
mente aos afetos, atividade �ísica, leitura, 
escrita, jogos, cinema, teatro, pintura, etc. 
Portanto não é uma doença e não necessita de 
ser avaliado por uma técnica de imagem. 

A atro�ia cerebral “�isiológica” é frequente-
mente generalizada, re�letindo a perda do 
volume cerebral. Em termos de imagem, 
traduz-se por alargamento dos sulcos e cister-

nas encefálicas, com aumento proporcional 
do volume do sistema ventricular. As causas 
mais frequentes para a realização de exames 
nesta faixa etária são queixas comuns e ines-
pecí�icas, como cefaleias, insónias, sensação 
subjetiva de esquecimentos, e manifestações 
depressivas que precisam de esclarecimento. 

Na suspeita clínica de síndrome demencial, a 
utilização de protocolos otimizados na resso-
nância magnética, pode ser um contributo 
importante para o seu diagnóstico e segui-
mento, principalmente quando a atro�ia 
interessa regiões especí�icas do cérebro. 

A doença de Alzheimer é a principal causa de 
demência (seguida da doença cerebrovascu-
lar) e é responsável por 60 a 80% das demên-
cias. O diagnóstico baseia-se na clínica, em 
testes neuropsicológicos, estudos molecula-
res e laboratoriais e na informação estrutural 
da neuro imagem, particularmente a resso-
nância magnética. 

Por razões ainda desconhecidas, a deposição 
de uma proteína anómala, a β-amiloide, 
incide principalmente em áreas de associação 
do neocortex, na região posterior do cíngulo, 

no córtex parietal interno (pré-cuneus) e no 
sistema límbico. Esta deposição causa atro�ia 
que, numa fase inicial, é mais prevalente nas 
regiões temporais mesiais, particularmente 
nos hipocampos, fundamentais para a apren-
dizagem e memória. 

Este padrão de atro�ia é identi�icável na resso-
nância magnética, mediante a obtenção, entre 
outras, de imagens volumétricas com elevada 
resolução, que permitem avaliar a espessura 
do córtex e diferenciá-lo da substância branca 
cerebral. Esta aquisição volumétrica possibi-
lita ainda efetuar reformatações multiplana-
res �inas, com base nas quais é possível 
avaliar o grau de atro�ia usando escalas de 
análise semi-quantitativas, dirigidas à região 
mesial dos lobos temporais, como a escala 
MTA (medial temporal lobe atrophy) e ERICA 
(entorhinalcórtex atrophy). A avaliação da 
atro�ia parietal pode igualmente ser efetuada 
com base numa escala visual (posterior atro-
phy score).  

Em alternativa ou complementarmente às 
escalas visuais existem programas de análise 
volumétrica e segmentação automática. A 
obtenção de parâmetros comparáveis, in- 
cluindo a análise semi-quantitativa ou quanti-

tativa da atro�ia regional, é importante para o 
diagnóstico precoce, como marcador da 
progressão da doença e para a avaliação da 
resposta a novas terapêuticas. 

Sem saber a causa é di�ícil prevenir ou tratar. 
É o que está a acontecer com as in�lamações 
agudas do �ígado em crianças de alguns países 
da Europa, sobretudo no Reino Unido. Poderá 
tratar-se de um vírus é certo, mas diferente de 
todos os que são conhecidos, até hoje, como 
causa de hepatite. 

O desconhecimento é terreno propício para 
teorias com menor ou maior base cientí�ica e 
por isso muito se especula à volta dos casos 
de hepatite viral, que já afetou 169 crianças 
em todo o mundo, obrigando, em casos extre-
mos, ao transplante de �ígado.   

Qual a origem dos casos     
de hepatite em crianças? 

A situação e a gravidade da doença exigem investigação e certezas. O rótulo de doença 
misteriosa existe pelo pouco que se sabe. Sugere-se atenção a alguns sintomas e boas 
práticas de higiene. É preciso dar tempo para que a ciência encontre respostas 

Nenhum dos vírus conhecido como causado-
res de hepatite está presente nestes casos, 
porque nenhuma criança testou positivo para 
qualquer um deles. Mas o certo é que existem 
crianças que desenvolveram uma in�lamação 
grave do �ígado. Alguns investigadores estão a 
seguir a teoria dos adenovírus, como explica-
ção. Mas também é verdade que estes sempre 
existiram, principalmente nesta altura do ano, 
causando conjuntivites e problemas gastroin-
testinais. Ou seja, doenças com pouca ou 
nenhuma gravidade. 
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Acrescenta-se ainda uma explicação que pode 
passar pela presença concomitante de SARS-
-Cov2, o vírus que provoca a COVD-19. Depois, 
porque saímos de um con�inamento que colo-
cou as crianças em ambientes protegidos, 
também se procura uma explicação para a 
ausência de mecanismos de defesa contra as 
infeções. Foi isso mesmo que também terá 
justi�icado o número mais elevado de casos 
com o vírus sincicial respiratório o ano passa-
do.  

O certo é que a explicação para os casos de 
hepatite grave em crianças ainda não existe. 
Será preciso dar tempo à investigação e à 
ciência para que se encontre a causa. A situa-
ção e a gravidade desta hepatite viral, que está 
a afetar algumas crianças, exige investigação e 
por isso se rotula esta nova doença como 
misteriosa, porque assim é: um mistério.  

Os pais estarão preocupados e desassossega-
dos. Mas, neste momento, o melhor conselho 
que podem seguir passa por manter as boas 
práticas de higiene, como lavar as mãos (com 
água e sabão) e estarem atentos a sintomas, 
como a icterícia (olhos e pele amarelados); 
associados a distúrbios gasto-intestinais 
(diarreia, náuseas e vómitos). 

Gustavo Januário    
(Médico, Pediatra) 
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O aumento da esperança média de vida tem 
induzido um incremento do número de 
pessoas com de�iciência visual. Em 2021, a 
OMS (Organização Mundial de Saúde) a�irma-
va que mais de um quarto da população tinha 
de�iciência visual. Incluíram-se aqui as doen-
ças oculares graves, com ou sem tratamento, 
mas também os erros refrativos não corrigi-
dos.  

A realidade atual permite a criação de mode-
los que projetam o que se pode esperar num 

É possível envelhecer 
sem perder visão?

Sempre que alguém envelhece, a catarata acaba por ser uma doença quase inevitável. 
Neste caso, a solução é cirúrgica e devolve a visão. Mas, o envelhecimento, só por si, 
acaba por ser um fator de risco para outras doenças oculares graves, como o glaucoma 
e a degenerescência macular, com risco de perda de visão. 

futuro não muito longe. Assim e, por exemplo, 
o número de pessoas com glaucoma ocular foi 
projetado para aumentar 1,3 vezes entre 
2020 (76 milhões) e 2030 (95,4 milhões) e os 
casos de degenerescência macular relaciona-
da com a idade têm uma projeção de aumento 
de 1,2 vezes entre 2020 (195,6 milhões) e 
2030 (243,3 milhões). 

Comecemos pelo risco de desenvolver catara-
ta, que está intimamente relacionado com o 
avanço da idade. É necessário avaliar se a 
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catarata é a única patologia responsável pela 
baixa acuidade visual, ou se há outra patolo-
gia ocular associada e que possa também 
contribuir, ou até ser mais relevante, para a 
perda de visão. Hoje, os equipamentos que 
temos disponíveis permitem-nos fazer esse 
tipo de diagnóstico e, simultaneamente, 
prever em 99% qual a probabilidade de recu-
peração funcional de um olho que vai ser 
sujeito a cirurgia de catarata. O resultado 
desta intervenção está sempre dependente 
do estudo das estruturas oculares pré-cirur-
gicamente, da capacidade e treino do cirur-
gião, do cumprimento das terapêuticas, 
cuidados pós-operatórios instituídos e da 
própria cicatrização. 

Se a catarata se tornar muito densa pode levar 
a uma perda de visão muito signi�icativa, com 
visões abaixo dos 0,5/10, de contagem de 
dedos ou de vultos. Nestas situações não 
adianta mudar as lentes dos óculos. A solução 
é cirúrgica e consiste na substituição de uma 
lente orgânica “envelhecida” por uma lente 
intraocular arti�icial. 
 
A visão melhora se as estruturas intraocula-
res como a córnea, a área macular e o disco 
ótico não tiverem outras patologias associa-
das. Se neste caso é possível reverter uma 
situação de cegueira curável (no caso das 
cataratas muito densas), noutros, o prognós-
tico visual pode ser bem mais reservado. Há 
limites para as intervenções e para a medici-
na.  

Há doenças oculares que são mais frequentes 
com o avanço da idade. Algumas são apenas 
incomodativas, como o “olho seco” (ardor, 
lacrimejo e desconforto frequente), a presbio-
pia (di�iculdade de ver ao perto) ou o descola-
mento de vítreo; outras são mais graves e 
exigem cuidados e vigilância acrescidos, pelo 
risco de perda irreversível de visão.   

A degenerescência macular relacionada com 
a idade e o glaucoma são patologias que 
podem acompanhar o envelhecimento e que 
têm um signi�icativo potencial de cegueira, 
pela baixa possibilidade de recuperar a visão 

nos casos avançados. Por isso mesmo é funda-
mental fazer diagnósticos precoces e atempa-
dos em consultas de rotina de oftalmologia, 
para se tentar atrasar a progressão deste tipo 
de doença. 

A DMI (Degenerescência Macular da Idade) 
afeta a parte central da retina – a mácula – a 
zona do interior do olho que é responsável 
pela visão detalhada. Manchas escuras/ som-
bras �ixas e distorção da visão central são 
alguns dos sintomas. O risco de desenvolver 
DMI aumenta com a idade e sabe-se hoje que 

Efeito de uma DMI

Análise de glaucoma com OCT
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o tabagismo é um fator de risco para o apare-
cimento desta patologia. As injeções de 
anti-VEGF podem ser uma solução possível 
nas complicações associadas às formas 
“húmidas” (quando apresentam edema e 
descolamento seroso, com alteração da arqui-
tetura das camadas da retina) desta doença. 

Junte-se ainda o glaucoma, uma doença que 
tem um enorme potencial de causar cegueira 
e que progride de uma forma silenciosa. 
Inicialmente, a perda de visão não é percetí-
vel, porque compromete habitualmente a 
visão periférica, mas os danos no nervo ótico 
vão avançando de forma progressiva. A dete-
ção de glaucoma pode ser feita de forma 
precoce, quando se observa o fundo ocular 
numa consulta. Depois, os exames comple-
mentares irão permitir con�irmar o diagnósti-
co e a severidade do glaucoma. Se a pressão 
ocular for elevada, é recomendado que os 
valores baixem para retardar a velocidade de 
progressão da doença. Nos glaucomas de 
tensão normal, os colírios anti-hipertensivos 
podem reduzir as �lutuações diárias da pres-
são ocular, além do efeito na progressão da 
doença. 

Por �im, o aumento crescente da obesidade, 
associada a hábitos alimentares incorretos e 
ao sedentarismo, tem levado a um aumento 
signi�icativo da Diabetes tipo 2 e, consequen-
temente da retinopatia diabética, um efeito da 
evolução da Diabetes mal controlada metabo-
licamente.   

Na retinopatia diabética os valores elevados 
da glicémia levam a danos graves nos vasos 
sanguíneos, com isquemia (falta de aporte 
sanguíneo aos tecidos) e de exsudação 
lipoproteica para as camadas da retina, com 
edema dos tecidos. Se esse edema estiver 
localizado na mácula e/ou se existir um cres-
cimento de vasos sanguíneos anormais (nas 
áreas isquémicas), a qualidade visual �ica 
comprometida. 

Se existir uma hemorragia para o vítreo signi-
�icativa, muitas vezes associada à toma de 
antiagregantes e anticoagulantes para redu-
ção de eventos tromboembólicos em idades 

avançadas, a perda de visão pode ser grave. 
Nestas situações, a vitrectomia permite 
retirar o sangue presente na cavidade poste-
rior do olho e tratar as áreas isquémicas com 
laser, no mesmo procedimento cirúrgico. A 
evolução daretinopatia diabética pode ser 
retardada com um controlo metabólico 
rigoroso. O rastreio anual é altamente reco-
mendado.  

Envelhecer não se traduz necessariamente 
em patologia ocular obrigatória. Mas cursa 
com alterações das estruturas e da funcionali-
dade dos diferentes tecidos. Uma alimentação 
adequada, a prática de exercício �ísico apro-
priado à condição �ísica e o controlo dos 
fatores de risco tromboembólicos ajudam a 
sermos mais saudáveis.   

As consultas de rotina devem servir, não só 
para mudar as graduações dos óculos ou das 
lentes de contacto, mas também para avaliar 
as estruturas, identi�icar fatores de risco e as 
doenças em estádios precoces, de forma a ser 
possível tratá-las ou atrasar a sua progressão. 
O desenvolvimento da tecnologia tem-nos 
permitido fazer diagnósticos mais rigorosos, 
mas o tratamento terá sempre melhores 
resultados se as doenças forem diagnostica-
das mais precocemente. 

Ana So�ia Travassos    
(Médica, Oftalmologista) 

Hemorragia num olho com retinopatia diabética
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Marque o seu exame, 
colonoscopia ou endoscopia 

Tel. 239 802 590 

PUBLICIDADE

Sabemos diagnosticar os 
seus problemas digestivos
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Um caso de sucesso 

Há fatores de risco que todos nós podemos modi�icar, aos 60, aos 80 ou aos 100 anos…, 
mesmo quando os músculos e as articulações já são uma lata velha que range ao movi-
mento. A ciência diz que 40% dos quadros demenciais podem ser prevenidos 
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A um mês de fazer 100 anos, o então maçon 
mais velho do mundo, “ humanista, bondoso, 
modesto, sereno, solidário lutador, democrata 
e republicano”, amigo de Torga, e dos nomes 
políticos mais in�luentes, na viragem do 
século XX, apresentava alterações cognitivas 
com evolução de alguns meses. 

Após uma queda acidental, os familiares nota-
ram modi�icação do seu dia-a-dia. Menos 
comunicativo, com alguma confusão tempo-
ral, a perder o eixo �luente do seu discurso 
anterior. Deixou de guiar o “carocha” e de 
fazer os seus quotidianos passeios à beira do 
rio Alva. Estava sem dúvida diferente, mas 
começaram por atribuir ao peso dos 99 anos, 
e não relacionaram com a pequena e quase 
insigni�icante queda acidental, até que come-
çou com cefaleia persistente e alguma �lutua-
ção do estado de consciência ao longo do dia. 

Exames imagiológicos revelaram hematoma 
subdural crónico. Cérebro comprimido unila-
teralmente por grossa lâmina de sangue, 
provavelmente por rotura nervosa intracra-
niana. Quadro clássico e cirurgia adequada à 
situação. Ao �im de uma semana, exame 
neurológico normal e funções nervosas supe-
riores sem dé�ice assinalável. Conversa agra-
dável a caminho dos 100 anos! … Postura 
impecável, memória invejável, galanteador 
para as mulheres, de quem dizia, serem o 
esteio viçoso da nação, e para os jovens que 
empurravam o tempo para o futuro. 

Retomou os passeios à beira do Alva e o 
comando diário do "carocha", bem como o 
convívio com os seus amigos até depois dos 
103 anos. Continuava a saber tomar conta de 
si, sem necessidade de bengala �ísica ou 
psicológica. A con�irmar que a degradação 
intelectual pode combater-se com a correção 
dos fatores modi�icáveis, nomeadamente o 
tabagismo, o alcoolismo, a diabetes, a obesi-
dade, o isolamento social, a inatividade �ísica, 
os traumas cranianos repetidos, a surdez, a 
depressão, e outros. 

O cérebro que, aos 55 anos, ocupa 92 % da 
capacidade intracraniana, pode ocupar 
apenas 82 % aos 90 anos, por atro�ia continu-

ada, mas com um número de ligações neuro-
nais su�icientes para manter a mente em 
funcionamento pleno. Mesmo nos casos em 
que músculos e articulações já são uma lata 
velha que range ao movimento. 

A revista Lancet atualizou em 2020 uma 
revisão sobre fatores de risco modi�icáveis 
associados às demências e concluiu que a 
correção desses fatores pode prevenir até 40 
% dos quadros demenciais, diminuindo o 
risco de lesão do cérebro e aumentando a 
reserva cognitiva. 

Empenhamento individual e cuidados desde 
o início da idade adulta, quando o cérebro, já 
maduro, começa a envelhecer por volta dos 
30 anos. Equacionar alimentação saudável, 
por exemplo com dieta mediterrânea, exercí-
cio �ísico regular, treino mental e convívio 
social, sono reparador e investir no bem estar, 
seu e dos outros.   

Fazer do tempo disponível a partir dos 65 
anos, um tempo de prazer, com um redondo 
“não” ao sedentarismo, ao isolamento e à 
cantilena do "peso da idade". 

Demonstrar que é possível escrever um livro 
aos 80 anos, pintar um quadro aos 90, fazer 
passeios à beira do rio aos 100 e em todas as 
idades visitar galerias, socializar com os 
amigos, tocar um instrumento musical, ler e 
aprender coisas novas, distribuir carinhos e 
afetos e, sempre, respeitar e ouvir os outros. E 
ainda, guiar um "carocha" aos 103 anos. Um 
exemplo, aquele beirão do interior... 

A demência é apenas a 7ª causa de morte em 
todo o mundo, mas juntamente com os 
acidentes cérebro vasculares e os traumatis-
mos crânio encefálicos repetidos, uma das 
primeiras causas de morbilidade, arrastando 
cuidadores, familiares, amigos, comunidades 
locais e estruturas nacionais. Uma verdadeira 
pandemia no séc. XXI. 

Raimundo Fernandes    
(Médico, Neurocirurgião) 
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Mastalgia ou dor mamária é uma causa 
comum de ansiedade e de recurso à consulta 
ou, mesmo, a um serviço de Urgência. Cerca 
de 70% das mulheres, particularmente jovens 
e em idade fértil, experimentaram alguma 
forma de mastalgia durante a vida mas, na 
maioria das situações, nem sempre é identi�i-
cada uma doença orgânica na sua origem. 

A dor mamária pode ser localizada a uma 
mama, ocupando um quadrante ou a região 
central, ou pode ser referida como dor mamá-
ria difusa uni ou, mais frequentemente, 
bilateral. O tipo e intensidade da dor variam 
desde o ligeiro desconforto, passando por 
sintomas como sensação de picada ou de 
facada, até à dor incapacitante, em casos mais 
raros. 

A mastalgia pode ser classi�icada em cíclica, 
acíclica e extra-mamária, correspondendo a 
causas diferentes de dor. Os sintomas acom-

Dor mamária é ou não um alerta? 

Mulheres jovens e em idade fértil já experimentaram alguma forma de mastalgia ou dor 
mamária. O tipo e intensidade da dor variam entre o desconforto ligeiro, sensação de 
picada ou de facada e dor incapacitante. É preciso investigar a causa 

panhantes da dor mamária - no caso de existi-
rem - quase sempre signi�icam patologia 
orgânica: eritema e edema da pele da mama, 
calor local, hipersensibilidade, gânglios 
aumentados e dolorosos na axila ou algum 
tipo de corrimento mamilar. 

Se a mulher apresenta náuseas e vómitos 
matinais, sonolência e amenorreia, então 
deveremos pensar numa gravidez que, na sua 
fase inicial, cursa frequentemente com dor 
mamária. 

Por outro lado, durante a amamentação, a 
mastite e o abcesso mamário são as causas 
mais frequentes de dor na mama, embora não 
se possa excluir patologia não in�lamatória / 
infeciosa. 

Os quistos e a doença �ibroquística da mama 
são as causas mais frequentes de mastalgia 
unilateral focal fora da gravidez, particular-



mente quando localizada nos quadrantes 
externos de uma das mamas. 

A mastite periductal, a adenose esclerosante e 
a papilomatose intraductal são condições 
pré-malignas que podem cursar com dor, 
geralmente mais difusa, uni ou bilateral, e que 
devem ser diagnosticadas com precisão por 
constituírem patologias com potencial de 
transformação maligna. 

O cancro da mama raramente causa mastalgia 
como sintoma inicial, exceto nos casos de 
crescimento rápido, de carcinomas in�lamató-
rios ou carcinomas intraquísticos. 

Além da gravidez, outras alterações hormo-
nais podem causar mastalgia bilateral cíclica 
ou constante, como é o caso das jovens em 
fase pré e trans menstrual, as mulheres sob 
terapêutica hormonal da menopausa ou, por 
vezes, sob ação de contracetivos hormonais, 
como a pílula, o anel vaginal, o sistema intrau-
terino com progestativo, o implante subcutâ-
neo de progestativo e os sistemas transdérmi-
cos de estroprogestativos. 

Por vezes, a dor é referida à mama mas tem 
origem extra-mamária, como é exemplo a 
nevralgia intercostal, a dor músculo-esquelé-
tica (contraturas musculares, artrite, �ibro-
mialgia, entre outras) ou, mesmo, a dor visce-
ral (cardíaca, pleural, gástrica). 

Finalmente, não são raras as situações de 
somatização de problemas de ansiedade e de 
fobia de cancro. 

Sempre que a dor dura mais de um mês e tem 
intensidade signi�icativa, a mulher deve agen-
dar uma consulta de Ginecologia, onde a 
história clínica e um exame mamário cuida-
doso, completo e minucioso, devem conduzir 
a uma suspeita diagnóstica e eliminar a possi-
bilidade de doença orgânica nodular da 
mama, a possibilidade de gravidez ou a 
presença de disfunção hormonal endógena ou 
exógena (iatrogénica). 

Os exames complementares deverão ser 
equacionados de forma racional e dirigidos às 
suspeitas diagnósticas, de acordo com os 
achados clínicos. 

Análises variadas, doseamentos de determi-
nadas hormonas e exames imagiológicos, 
como a mamogra�ia, ecogra�ia, galactogra�ia 
ou ressonância magnética mamária podem 
mostrar-se necessários. Por vezes, o estudo 
do tórax e cardíaco são fundamentais para o 
diagnóstico de outras doenças não mamárias. 

No entanto, muitas vezes não é possível esta-
belecer de forma inequívoca uma causa para a 
mastalgia, passando a designar-se por mas-
talgia idiopática. Os tratamentos diferem de 
caso para caso e devem consistir em trata-
mentos etiológicos dirigidos à causa, sempre 
que é detetada uma causa. 

No caso da mastalgia intensa da grávida ou na 
mastalgia pré-menstrual, o uso de um soutien 
�irme e de elevado poder de contenção (sou-
tien de desporto) tem-se mostrado adequado, 
eventualmente associado à toma de paraceta-
mol. Os AINEs são e�icazes na mastalgia inten-
sa relacionada com a menstruação. 

Os antidepressivos têm sido utilizados nas 
mastalgia de somatização. A acupunctura, 
�isioterapia e reeducação postural, práticas de 
mindbody, exercícios de relaxamento e psico-
terapia podem ser necessários e desejáveis. 

Na maioria das vezes em que não existe uma 
causa orgânica detetável, uma consulta calma 
e informativa, a desmisti�icação dos receios 
da doente e o esclarecimento completo das 
causas da dor são su�icientes para o alívio das 
queixas. 

Margarida Figueiredo Dias   
(Médica, Ginecologista) 
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Não é possível ir a pé e a nado não é para qual-
quer um. O barco é a opção mais prática para 
fazer o caminho entre Peniche e as Berlengas. 
Há quem enjoe e, se isso acontecer, perde a 
oportunidade de ver os gol�inhos que se 
avistam durante a viagem. Previna-se em 
terra. 

Agora que abriu a época de visita às Berlen-
gas, sugerimos que não deixe passar a oportu-
nidade. As visitas turísticas acontecem entre 
março e outubro e a ilha tem um limite 
máximo de pessoas por dia, 550 em simultâ-
neo). A programação da visita deve ser feita 
de véspera, antecipando a escolha do barco e, 
nalguns casos, da velocidade a que pretende 
fazer a viagem, mais lenta ou mais rápida.  
      
Os 10 quilómetros de distância entre o cais de 
embarque em Peniche e a Berlenga Grande 
costumam ser percorridos em 30 minutos 
(média) e são vários os operadores marítimos 
e turísticos que estão autorizados a fazer este 
percurso, proporcionando a viagem, mas 
também as condições para a prática de outras 
atividades, como mergulho, passeios nos 
trilhos ou nas grutas, canoagem e outros. 

Quando atracar deve ter presente que vai 
pisar um território de área protegida e já 
classi�icado como Reserva Mundial da Biosfe-
ra. Não vai encontrar árvores, nem fontes de 
água doce, ruas ou estradas. Deve andar 
apenas pelos trilhos e não pensar sequer em 

A CAMINHO DA BERLENGA GRANDE 

Território com ar selvagem

Não tem árvores e por isso as sombras são escassas. Não tem fontes de água doce, nem 
estradas ou carros. É por estas e por outras que mantém a classi�icação de Reserva Mun-
dial da Biosfera. A Berlenga Grande é a única ilha com visitas programadas. Sugerimos 
uma visita a este território de área protegida, com ares de estado selvagem 

sair do percurso traçado, acreditando que 
apenas está a pisar “umas ervinhas”. Ali, há 
exemplares de uma fauna única. Não deve 
apanhar plantas ou outras amostras geológi-
cas e não deve alimentar os animais (iria 
estragar a dieta deles). 

As ilhas do arquipélago das Berlengas são 
graníticas. Berlenga Grande é apenas a ilha 
maior, mas só tem 1,5 km de comprimento e 
800 metros de largura. Não é assim tão 
grande, apenas no nome, mas é maior do que 
as duas outras ilhas que integram as Berlen-
gas, as Estelas e os Farinhões. 

Apesar de algumas casas, um forte e um farol, 
as Berlengas não têm propriamente uma 
população residente. Apenas o funcionário do 
farol, os pescadores que por ali pernoitam e 
os zeladores da reserva. No verão, a popula-
ção aumenta, é verdade, mas não de residen-
tes.  

Junto ao ancoradouro existe uma pequena 
praia e é por ali que começa todo o percurso 
da visita, a chamada praia do Carreiro do 
Mosteiro. Pelo nome, logo se depreende que 
era ali que começava o trilho para o antigo 
mosteiro, construído na ilha, mas que não 
durou muito tempo. A pirataria constante não 
era compatível com a vida dos monges e por 
isso se justi�icou (mais tarde) a construção de 
um Forte. 
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Taxa à entrada 

Depois de limitar o número de visitas em simultâneo (550 por dia), a visita à Berlenga Grande está 
agora dependente do pagamento desta taxa turística. 
 Os visitantes passam agora a pagar uma taxa turística de três euros, por dia e por pessoa, no 
acesso à ilha. Os descontos de 50% estão previstos para as pessoas com mais de 65 anos e para os 
visitantes entre os 6 e os 18 anos de idade. 

As verbas angariadas destinam-se à proteção e valorização da ilha, como melhorias nas infraes-
truturas e fornecimento de energia elétrica sustentável. 



56

A fortaleza foi construída para defender o 
território de piratas e de invasões e está 
implantada sobre um ilhéu no meio do mar. O 
acesso por terra faz-se por uma ponte de 
pedra em arcos e bem estreita e, hoje, o antigo 
Forte de S. João Baptista pode ser usado como 
alojamento/ casa-abrigo. Deve investigar as 
condições de alojamento na Associação de 
Amigos das Berlengas.   

Não é necessário dormir na ilha, mas se 
quiser passar por essa experiência, são 
apenas três as opções que existem. Para além 
do Forte, a segunda opção é o parque de cam-
pismo da Berlenga Grande, sinalizado pela 
imprensa estrangeira como um dos melhores 
da Europa, mas convém relembrar que ali não 
há sombras e devemos ainda acrescentar que 
existe na ilha uma população de gaivotas 
bastante persistente. A terceira opção é mais 
convencional e, para além da pensão onde 
pode pernoitar, o complexo também inclui o 
único restaurante que existe na ilha. 

O percurso da visita também pode incluir 
uma passagem pelo Farol da Berlenga Grande. 
Uma construção do século XVII que começou 
por funcionar com candeeiros de azeite, mais 
tarde eletri�icado, recorrendo a geradores e 

que hoje já funciona com energia solar. 

A classi�icação de território de Reserva Natu-
ral vem da riqueza da fauna e da �lora. Na 
fauna, seja pelas muitas e variadas espécies 
de peixes, seja pelas aves (aliás a observação 
de aves, é mais uma atividade que se pode 
fazer na ilha). Mas, também porque é ali que 
nidi�icam inúmeras aves, como o pica-pau, 
por exemplo, o falcão-peregrino ou a cagarra. 
As gaivotas parecem querer ser as donas disto 
tudo, mas não é bem assim.   

Junte-se a �lora, com mais de uma centena de 
espécies herbáceas e arbustos e percebe-se 
facilmente porque aquele é um ecossistema 
único no mundo e com ares de selvagem. 
Acreditamos que não será a cor da água que 
explica a reserva marinha especial que existe 
nas Berlengas, mas não deixamos de associar 
as caraterísticas deste mar a tantas outras 
diversidades. Concluindo, a produtividade 
biológica é elevada e assim queremos que se 
mantenha. 

Conceição Abreu 
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Já todos sabem que tenho um gosto especial pelo futuro da ciência. É lá que tenho feito a minha vida. 
E quando se diz que o número de pessoas com demência vai triplicar, parece que estamos a fazer 
futuro e ciência. Não estamos.   

Há muito que a estatística escreveu esta história que ninguém lê. Em 1981 existiam 45,4 idosos por 
cada 100 jovens. Em 2001, existiam 100 jovens para 102 idosos, dez anos depois passou para 128 e, 
em 2013, para 136 idosos por cada 100 jovens. A juntar aos números, acrescenta-se que os próximos 
anos irão registar o duplo envelhecimento demográ�ico, fenómeno que acontece com a diminuição do 
número de jovens e de pessoas em idade ativa e o aumento do número da população idosa. Para 2060, 
estima-se que representem 36 a 43 % da população, com um índice de envelhecimento de 287 a 464 
idosos por cada 100 jovens. O que faremos? Estamos preparados? Não.  

Não consigo prever o que vem aí.   

Projetam-se novas tecnologias e concebem-se cidades digitais, mas vão ser úteis a quem? Estarão 
pensadas para este fenómeno demográ�ico? Porque de nada adianta criar robots que substituem a 
companhia dos amigos ou da família. Conceber telefones inteligentes que nos avisam quando deve-
mos tomar os comprimidos, painéis eletrónicos que nos alertam sobre a poupança do consumo ener-
gético… De nada adiantam se não foram concebidos para quem está a viver nessas cidades.  

E quais são as necessidades dessas pessoas? Primeiro que tudo precisarão de uma casa, caso contrá-
rio não poderão viver na cidade. Depois, essa casa pode ser um pouco mais inteligente e, em vez de 
umas chapas que resguardam do vento e chuva, deve dar conforto ambiental. Ou seja, não será preci-
so vestir 4 camisolas e dormir com 6 cobertores.   

Todos sabemos o que é preciso para construir essas casas e os engenheiros e arquitetos deste país até 
as sabem projetar e desenhar. Mas para quem? Só para pessoas inteligentes, claro, ou não fossem 
casas inteligentes… Os outros contentam-se em ter uma casa que não chova lá dentro, porque ou é 
isso ou é dormir na rua e ninguém gosta de ser embalado pelo cartão. 

Enquanto esta diferença existir, nunca teremos cidades inteligentes.   

Será um problema de ambição?   

Eu não quero morar numa cidade inteligente. Quero morar onde as cidades sejam feitas para as 
pessoas, independentemente da idade mas, principalmente, para os que lá moram. Estamos prepara-
dos para ter 300 a 400 idosos por cada cem jovens? O que é preciso mudar? É agora que o devemos 
fazer e pensar.   

Desenhar outros projetos é distrairmo-nos e não valorizar o que a evolução escreve há muito. 

António Travassos           
(Médico, Oftalmologista) 

O que vem aí? 

Pode existir um problema de ambição, porque eu não quero morar numa cidade inteli-
gente. Eu quero morar onde as cidades sejam feitas para as pessoas. Desenhar outros 
projetos é distrairmo-nos 
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Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Check-Up Médico
Cirurgia Bariátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Clínica Geral
Dermatologia
Dor Crónica
Endocrinologia
Gastroenterologia     
(endoscopia digestiva)
Ginecologia/ Obstetrícia
Imagiologia
Imuno-Alergologia
Infeciologia

Infertilidade e Reprodução
Medicina Interna
Medicina do Sono
Medicina Tradicional Chinesa
Medicina Transfusional
Neurocirurgia
Neurologia
Neurorradiologia
Nutrição
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psicologia Clínica
Psicologia do Desenvolvimento
Psiquiatria
Reumatologia
Terapia da Fala
Unidade de Medicina Desportiva
Urologia
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