
Cérebro sofre com
A perda de memória é natural,
sobretudo a partir dos 60 anos,
e raramente justifica
uma visita ao médico.
Os tratamentos
de nada servem,
mas uma vida sã

ajuda a preservar
boas funções
cerebrais

Falta de concentração,

cansaço e stresse

podem interferir
no processo de

memorização. Segundo
o nosso inquérito, as
mulheres reportam
mais esquecimentos
devido ao stresse.



A quem não aconteceu já ter-se

esquecido do nome de alguém, do

local onde estacionou o carro ou

pousou os óculos minutos antes?

Ou de chegar ao supermercado
e não se lembrar dos artigos que
ia comprar? São esquecimentos
normais, que podem acontecer

em qualquer idade.

Os resultados do nosso inquérito
revelam que a maioria das pes-

soas, mesmo entre as que consi-

deram ter boa memória, já pas-
saram por situações idênticas e

desvalorizam-nas. Mas uma boa

parte admite ter lapsos de memó-
ria frequentes, por vezes, com con-

sequências graves: por exemplo,

esquecer-se de uma consulta mé-

dica, do código Multibanco ou de

palavras a meio de um discurso.

¦ Realizámos um inquérito para recolher experiências
relacionadas com a memória.- avaliação do estado da

memória, frequência e gravidade de vários tipos de es-

quecimentos. Perguntámos se os inquiridos consideram

ter havido um agravamento das falhas ao longo dos anos

e, caso tenham feito tratamentos, quais os resultados

e satisfação com os mesmos. Analisámos ainda estilos

de vida e comportamentos (tabaco, álcool, medicação,

stresse, etc.) e a sua eventual interferência na memória.
• As respostas, anónimas, foram recolhidas em maio e

junho de 2013 em Portugal, e por associações de consu-
midores nossas congéneres em Espanha, Itália, Bélgica e

Brasil. Os dados obtidos foram tratados, para ajustar os

estratos amostrais à população nacional no que se refe-

re a sexo, grupos etários, regiões e níveis educacionais.

No total, participaram 11 942 inquiridos entre os 18 e os

74 anos, dos quais 2218 portugueses.

Stresse e calmantes
traem memória
¦ O nosso inquérito revela haver

mais esquecimentos entre as mu-
lheres e pessoas com mais de 60

anos. Várias investigações suge-
rem que, no caso das mulheres,
tal se deve a níveis mais elevados
de stresse e preocupações no dia-
-a-dia. Existe uma forte associa-

ção, já demonstrada e confirmada

pelos resultados do nosso estudo,
entre estes fatores c a capacidade
de memorização. Os esquecimen-
tos "normais" podem, na verdade,
dever-se a distrações ou outros
fatores que interferem com o pro-
cesso de memorização, como o

cansaço ou o stresse. Segundo o

nosso inquérito, ingerir álcool em

excesso, não dormir o suficiente

ou tomar medicamentos calman-

tes traduz-se também em proble-
mas de memória mais frequentes.
¦ Ao cruzarmos o estilo de vida
dos inquiridos com os lapsos re-

portados, verificamos que, nos in-
divíduos com hábitos mais saudá-

veis, o desempenho da memória é

1 1 % mais elevado do que nos que
revelam hábitos menos saudáveis.

Declínio a partir dos 60
¦ Mais de metade dos inquiridos
tem a sensação de que há um de-
clínio das capacidades de memo-

rização com o avançar da idade.

Quanto mais velhos os inquiridos,
maior a percentagem dos defenso-

res desta ideia: 65% dos que têm
mais de 70 anos, contra 30% dos

com menos de trinta.

ritmo acelerado



¦ Efetivamente, o envelhecimen-

to causa modificações no corpo
incluindo o cérebro. Segundo c

professor Mamede Carvalho, neu-

rologista no Instituto de Fisiologia
da Faculdade de Medicina de Lis-

boa, "a capacidade de nomeação,

ou seja, de recordar um nome es-

pecífico, sofre um declínio a partii
dos 50 ou dos 60 anos. Mas issc

não significa que deva ir logo ac

médico. Um certo declínio da me-
mória é normal, tal como perdei
capacidade de visão ou ficar com

o cabelo mais branco." Tal não
deve ser encarado com grande

preocupação, já que a maior parte
das falhas de memória não pertur-
bam a rotina diária. Com algumas
medidas, é possível combater o

"mal do tempo" (ver caixa da pág.

14). Além disso, o que se perde em
memória com o avançar da idade

ganha-se noutras competências,
como a linguagem.
¦ Claro que falhas muito fre-

quentes ou que afetem apti-
dões que não é suposto perder
à medida que se envelhece são

preocupantes, sendo aconselhá-

vel, nestes casos, ir ao médico.
"As falhas de memória são preo-

cupantes e devem ser avaliadas

quando têm implicações nas ati-
vidades do dia-a-dia, como per-
der-se no caminho para casa ou,

no caso de um médico, esquecer-
-se dos medicamentos a prescre-
ver" salienta Mamede Carvalho.
O stresse, a depressão, o alcoo-

lismo, o uso prolongado de an-

tidepressivos e ansiolíticos são

situações que poderão afetar a

memória, mas de forma reversí-

vel. Já um acidente cerebrovas-

cular, um traumatismo craniano
e algumas doenças neurológicas,
como Alzheimer, poderão causar
danos irreversíveis e requerem um

acompanhamento especializado.

Suplementos
com efeito placebo
¦ Quase 10% dos portugueses já
recorreram a um profissional para
avaliar a memória. Em mais de

dois terços dos casos não foram

diagnosticados problemas rele-
vantes. Em 14% dos casos verifi-
cou-se um declínio assinalável da

memória, mas só 1% apresentava
uma perda preocupante das capa-
cidades, podendo estar associada

a demência ou à doença de Al-
zheimer.

¦ Cerca de 20% dos inquiridos se-

guiram tratamentos específicos

para a memória e gastaram, em

média, 80 euros. Portugal é o país
do estudo onde se tomam mais

vitaminas e suplementos, sem efi-
cácia comprovada para este tipo
de problemas: 38% contra 2% em
Espanha, 14% na Bélgica e 18%

em Itália, por exemplo. Questio-
nado sobre este tema, o professor
Mamede Carvalho duvida que
tantos suplementos sejam pres-
critos por médicos. "Em Portugal,
há muito o hábito de ir à farmácia
e pedir medicamentos ao balcão.

Mas, mesmo que os 38% sejam da

responsabilidade médica, o que
duvido, mostra alguma preocupa-
ção dos profissionais perante um
doente em sofrimento ou angus-
tiado. Ainda que este não tenha
um problema de memória signi-
ficativo, prescrever uma caixa de

vitaminas, que não tem efeitos se-

cundários e é interpretada pelo do-

entß rxiTnn farilitíuinr fia memória.



ENTREVISTA

Portugueses hiperpreocupados
com falhas de memória normais
O medo de sofrer de Alzheimer é uma das causas
das idas ao neurologista, adianta Mamede Carvalho

So 4% dos inquiridos do nosso estu-
do consideram ter ótima memória.
Este número surpreende-o?
É o habitual. Não há ninguém que não

se queixe de falta de memória. Exis-

te uma certa alteração fisiológica dos

mecanismos da memória com o enve-

lhecimento, mas, geralmente, as falhas

estão relacionadas com fadiga, depres-
são, baixa autoestima ou exagero na

valorização de alguns sintomas, como

esquecer-se de um nome ou de uma
tarefa de vez em quando.
As pessoas queixam -se muito da me-
mória, mas isso não se repercute nas

suas atividades diárias. A maior parte
tem esquecimentos ocasionais.

Segundo o estudo, 30% dos jovens
entre os 18 e os 29 anos referem que
a memória piorou bastante. É nor-
mal ter problemas tão cedo?

Não, não é. Só posso associar essas

queixas à falta de descanso e a hábitos

de sono muito desregrados. Os jovens
ficam a jogar ou a ver filmes no compu-
tador até altas horas da manhã e depois
são obrigados a levantar-se às 8 horas

para a escola. Portanto, têm um núme-
ro de horas de sono muito insuficiente.
É normal que se manifeste em fadiga e
falta de concentração.
A memória depende muito da concen-

tração com que fazemos as coisas. Há

pessoas que precisam de dormir mais
e outras menos, mas 8 ou 9 horas é o

patamar mínimo nesta faixa etária.

A prevalência de problemas de me-
mória tem aumentado ao longo dos
anos?

Não. O que acontece é que as pessoas
se queixam mais e vivem hiperpreo-
cupadas, também por estarem mais

bem informadas. Todas as pessoas já
ouviram falar de Alzheimer, têm um
familiar ou conhecem um idoso que
sofre desta doença. Isto leva a que fi-

quem com muito medo de que aquele

problema as possa afetar e, à primeira
falha de memória, correm para o neu-

rologista para lazer o diagnóstico e to-

mar as medidas necessárias para evitar

a progressão da doença.

A 64% dos inquiridos que fizeram
testes de memória não foi diagnos-
ticada qualquer diminuição das ca-

pacidades. É o receio da Alzheimer

que leva estas pessoas ao médico?

Numa fração da população, sim. Nou-
tra fração, é simplesmente porque as

pessoas valorizam pequenos defeitos

de memória, como irem ao frigorífico
e não se lembrarem do que iam lá bus-

car, chegarem ao quarto sem saberem o

que iam lá fazer ou não terem o nome
de uma pessoa na ponta da língua,
como era habitual... Isso são coisas que
as pessoas valorizam muito, quando
são, na verdade, falhas normais.

O nosso inquérito revela uma rela-
ção entre stresse e falhas de memó-
ria. O stresse afeta esta capacidade?
Sim. Primeiro, faz com que a pessoa es-

teja mais ansiosa, mais irrequieta e me-
nos concentrada. Não se concentrando,
não retém, não retendo, não pode ter
memória do que não reteve. Por outro
lado, níveis elevados de stresse condu-
zem à depressão. Numa pessoa depri-

mida, os mecanismos de memória não

atuam porque está desinteressada,

apática e com baixa autoestima.

Qual é o segredo de uma mente sã?

Se possível, descanse. Faça exercício
físico regular, até para manter um bom
sistema cardiovascular, e exercite a

mente. Há alguma evidência científi-
ca de que as pessoas que exercitam a

mente correm menos risco de demên-
cia: ler, ir aos museus e ao cinema,
manter conversas interessantes, jogar
xadrez ou outra coisa que exercite o ra-
ciocínio são atividades estimulantes e

úteis para a memória.
É importante que os reformados não
caiam na apatia e monotonia. Não se

pode fazer sempre a mesma coisa to-
dos os dias e o tempo todo. Deve pro-
curar manter-se atividades variadas e

intensas, contactos, reuniões com ami-

gos, ou mesmo de intervenção social,
como integrar grupos de apoio a doen-
tes... uma atitude cívica mais marcada.

Neurologista, Instituto de Fisiologia
da Faculdade de Medicina de Lisboa

Mamede Carvalho



poderá ter um efeito placebo, aju-
dar a reduzir a sua angústia e evi-

tar que deprima mais."

¦ 0 mesmo se aplica aos suple-
mentos para estudantes à base de

fósforo, vendidos nas farmácias:

"é um ato inocente, que dá algu-

ma tranquilidade e segurança em

época de exames. Não vejo que
venha daí algum mal" argumenta
o professor. Outra coisa comple-
tamentc diferente, alerta, são os

estudantes que procuram me
dicamcntos ativadores, como a

ritalina, também usada nas crian-

ças com traços de hiperatividade.
"Estes não são solução e não de-

vem ser receitados pelos médicos.

Fazem com que o sono diminua.

Não é cocaína, mas quase..."

Combate ao stresse
e à depressão
¦ A 15% dos inquiridos foram

prescritos medicamentos, como

antidepressivos ou calmantes.

Na verdade a depressão, as in-

sónias e o stresse podem afetar

os mecanismos da memória.

Se, por um lado, a medicação visa

resolver estes distúrbios e, assim,

melhorar as funções cerebrais, po-
derá, por outro, ter algum impacto

negativo na memória, sobretudo

quando se começa o tratamento.

Segundo Mamede Carvalho, "não

há nenhuma evidência científica

de que a medicação em si possa
afetar os mecanismos de memó-

ria, mas pode causar sonolência,
sobretudo numa fase inicial, o que
causa maior dificuldade em reter

coisas."

¦ O nosso inquérito demonstra

que, independentemente do tra-
tamento seguido, não se verifica-

ram melhores níveis de memória

comparativamente com quem
não fez tratamento. As vitaminas,

suplementos alimentares e medi-

camentos calmantes obtêm níveis

baixos de satisfação e os últimos

apresentam uma taxa elevada de

efeitos adversos (26 por cento).
¦ Não existem medidas milagrosas

para impedir o natural envelheci-

mento do cérebro e a consequente

perda de capacidade de memori-

zação, mas exercitar a mente ajuda
a manter o cérebro em boa forma.

Em patologias diagnosticadas,
como demência ou Alzheimer,
entre outras, a medicação poderá
ser benéfica para controlar alguns

sintomas, mas é certo que não re-

cupera a memória.

Descanse e tome nota

4 0 envelhecimento do cérebro ea perda de

alguma memória são inevitáveis com o avan-

çar da idade. A melhor forma de preservar esta

capacidade é levar um estilo de vida saudável.

+ Limite ao máximo o consumo de álcool ede
substâncias psicotrópicas. Mantenha-se física e

mentalmente ativo. O exercício, como andar a

pé ou modalidades de relaxamento, reduzem
os níveis de stresse, a ansiedade e a depressão,
fatores prejudiciais para a memória. Os medi-

camentos calmantes, por causarem sonolência,

poderão interferir no processo de memorização.
Procure alternativas com o seu médico.

/¦ A médio e longo prazo, a saúde física e men-

tal ficam afetadas pela "dívida de sono". Respei-
te o tempo de repouso necessário, geralmente,
entre sete e oito horas para os adultos.

* Planifique as tarefas, faça listas de tarefas

e compras e recorra a auxiliares de memória,

como blocos de notas e agendas. As mnemóni-

cas são também boas estratégias.

+ Se as falhas de memória se agravam co
preocupam, consulte o médico de família. #


