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PALESTRA 

   

Mal de Alzheimer: conhecimentos 
pertinentes para a prática segura 

O crescente aumento da população que envelhece trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e também muitos desafios. A melhoria das 
condições de vida, na promoção à saúde, na prevenção de doenças, no 
tratamento e controle de doenças mais comuns no envelhecimento faz 
com que a população possa desfrutar com mais prazer e maior 
participação ao longo dos anos vividos a mais. A demência pode ter 
diversas causas, todas podem conduzir a progressiva perda da memória, 
prejuízo do raciocínio, na capacidade de julgamento, alteração do 
comportamento e a dependência total para as simples atividades de vida 
diária, no qual, tais alterações podem variar de pessoa para pessoa, 
estando quase presentes em algumas e sendo muito marcadas em 
outras. Em respostas às demandas e necessidades desta população que 
envelhece doente, várias terapias são oferecidas e o balanço entre os 
potenciais benefícios e riscos deve ser avaliado, sempre no foco na 
qualidade de vida e a função como resultado, para que todos os 
envolvidos possam enfrentar o longo de perdas com mais tranquilidade, 
tanto para o portador de demência como para quem dele cuida. 
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