
Perguntas sobre o funcionamento da memória?
Quer aprender a levar um estilo de  
vida saudável para o seu cérebro?

O Envelhecimento 
Bem-sucedido e  
o Seu Cérebro



Declaração de missão
The Dana Foundation é uma organização privada filantrópica empenhada  
em promover a investigação sobre o cérebro e em educar o público de 
maneira responsável sobre o potencial da investigação: (1) para desenvolver 
uma melhor compreensão do cérebro e suas funções; (2) para acelerar  
a descoberta de tratamentos para distúrbios cerebrais; e (3) para combater  
o estigma dos distúrbios cerebrais através da educação.

Estratégias
A Fundação, fundada em 1950, atua para alcançar os seus objetivos por meio 
de doações a instituições envolvidas em investigação inovadora em neurociência 
e por meio de esforços de divulgação pública. Financia a investigação 
neurocientífica relacionada com a saúde humana e com as doenças.

A Fundação promove o diálogo entre investigadores e leigos; fornece 
informações validadas sobre os últimos avanços na investigação através 
das suas publicações gratuitas e sites de internet; envolve pessoas em todo 
o mundo através das Alianças e da Semana Internacional de Sensibilização 
para o Cérebro; e destaca informações críticas sobre o cérebro através dos 
seus meios de comunicação social.

No cerne da filosofia da Fundação está a crença na importância da 
investigação científica e no envolvimento do público na defesa da 
investigação sobre o cérebro.
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Quantas vezes entrou numa 
sala e se esqueceu do que 
veio fazer?
Já procurou chaves que desapareceram misteriosamente?

Já se esqueceu do nome de alguém que deveria conhecer?

Momentos de esquecimento acontecem a todos, até mesmo aos jovens.  
Mas à medida que envelhecemos, o esquecimento pode levar-nos a 
perguntar se estaremos a perder a nossa agudeza mental. O fantasma  
da doença de Alzheimer pode até pairar na nossa mente. Tais sentimentos 
são naturais — pesquisas sugerem que a disfunção cognitiva está entre  
os problemas de saúde mais temidos — e pode ser reconfortante conhecer 
os factos, perceber a diferença entre mudanças “normais” e doenças graves 
e tomar medidas para melhorar a saúde cerebral.

Os cientistas falam de envelhecimento cerebral em termos gerais de 
alterações cognitivas nas habilidades mentais, inclusive no raciocínio, 
na atenção, na imaginação, na visão, nas funções executivas, como 
planeamento e tomada de decisões e até mesmo na apreciação da beleza. 
Mas para a maioria de nós, a memória é a principal preocupação.
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Conhecer o Seu Cérebro

Cada experiência, seja resolver um problema matemático, acertar com um 
taco numa bola, ou sentir o calor do sol, é representada no cérebro como 
padrões de sinais elétricos e químicos que viajam entre as células nervosas. 
Cada pensamento, ação ou perceção sensorial estimula conjuntos distintos 
de células nervosas e substâncias químicas cerebrais. Pode imaginar-se 
cada célula como um músico numa complexa orquestra sinfónica, que toca 
as suas notas individuais em harmonia com as outras secções da orquestra. 
O concerto que emerge não é menos que o comportamento humano.

Sulco
Giro

Córtex Cerebral

Córtex Pré-frontal

Tálamo

Lobo temporal

Amígdala

Hipocampo
Cerebelo
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As células nervosas, ou neurónios, são os burros de carga do cérebro.  
As suas fibras, ou axónios, formam ligações chamadas sinapses com 
outros neurónios. Quando é ativado, um neurónio envia correntes elétricas 
de baixo nível pelo seu axónio, e liberta substâncias químicas cerebrais 
(neurotransmissores) que se difundem através de um espaço microscópico  
e que se ligam aos recetores do neurónio-recetor. Isso desencadeia a cascata 
de eventos químicos que passam o sinal ao longo do seu axónio, como um 
corredor numa corrida de estafetas.

Quando realizamos ou experimentamos algo repetidamente, como tocar 
uma partitura musical, ativamos o mesmo circuito de sinapses inúmeras 
vezes. Estas repetições aumentam a eficiência do circuito e codificam a 
experiência ou o comportamento como uma memória duradoura.

Neurónio
Neurónio

Neurite

Axónio

Fenda sinápticaDendrite

Vesículas

Neurotransmissor
Sinapse
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Como São Feitas as Memórias
A memória consiste numa série de processos inter-relacionados que incluem o 
registo de informações, a codificação das mesmas em ligações de neurónios 
para armazenamento e posterior recuperação ou recordação das mesmas.

Os cientistas acreditam que o hipocampo, a amígdala e as estruturas 
vizinhas formam o núcleo do sistema de aquisição de memória do cérebro. 
Os mesmos são ligados ao córtex cerebral por caminhos elaborados de 
circuitos neurais, que são as dobras e sulcos irregulares na superfície do 
cérebro onde as memórias de longo prazo são armazenadas.

O cérebro parece ter sistemas diferentes, mas sobrepostos, para os dois 
principais tipos de memórias, declarativas e não-declarativas.

As memórias declarativas (também chamadas explícitas) podem ser 
lembradas conscientemente e descritas verbalmente. Incluem os factos, as 
pessoas, os lugares e as coisas que encontramos. As memórias declarativas 
envolvem principalmente os lobos temporais do cérebro, especialmente o 
hipocampo e o córtex pré-frontal (CPF), onde, aparentemente, têm origem 
as funções intelectuais. Porém, os aspetos de uma memória são distribuídos 
também para áreas sensoriais. Por exemplo, “lembramo-nos” de uma face 
no lobo occipital que processa a visão.

A memória não-declarativa (implícita) é a capacidade de aprender 
habilidades e procedimentos, inclusive habilidades motoras como aquelas 
utilizadas para praticar golfe ou dançar. As memórias não-declarativas 
envolvem estruturas cerebrais externas aos lobos temporais, que incluem  
a amígdala e áreas relacionadas com o movimento, como o cerebelo e  
o córtex motor.

“Aprender é a forma de adquirir novas informações sobre o mundo, e a 
memória é a forma de armazenar essas informações ao longo do tempo”, 
diz Eric R. Kandel, MD, vice-presidente de The Dana Alliance for Brain 
Initiatives e vencedor do Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 
2000 pelo seu trabalho sobre as bases moleculares da memória. “Não há 
memória sem aprendizagem, mas há aprendizagem sem memória”, diz 
Kandel, porque “pode aprender coisas e esquecê-las imediatamente”. 
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Em outras palavras, nem toda a aprendizagem se transforma em lembranças 
duradouras. Nós procuramos e retemos na memória um número de telefone 
apenas o tempo suficiente para o marcar. Esta chamada “memória de 
trabalho” ainda requer aprendizagem, mas não a longo prazo.

Independentemente das definições científicas, para a maioria de nós 
“aprender” significa criar memórias que perduram. Aprender um novo 
passo de dança, como tocar um instrumento musical ou o nome de um novo 
conhecido requer que o nosso cérebro codifique e armazene informações.

O ciclo de aprendizagem, lembrança e 
esquecimento continua ao longo da vida.

Porém, mesmo memórias bem codificadas podem desaparecer: aprendemos 
e depois esquecemos. Quanto se lembra do que aprendeu na escola? 
Fórmulas algébricas? Talvez, se for um matemático. Diagramas de frases? 
Talvez, se for um escritor.

A questão é que, pode ter aprendido estas coisas — mesmo passado em 
exames, talvez — mas a menos que as tenha utilizado no seu dia-a-dia, pode 
ter de fazer um grande esforço para se lembrar dos pormenores. O ciclo de 
aprendizagem, lembrança e esquecimento continua ao longo da vida.

De facto, quando se trata de funções cerebrais, esquecer pode ser quase 
tão importante quanto lembrar: seria ineficiente para os nossos cérebros 
reter cada pedaço das informações às quais estamos expostos. A forma do 
cérebro de classificar o que entra e não entra na memória de longo prazo 
é uma questão de debate contínuo, e é influenciada por muitos fatores, que 
incluem o estado emocional, o nível de stresse, o ambiente, as memórias 
anteriores, os preconceitos, e as perceções.
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Aprendizagem e Memória 
Mudam o Cérebro

À medida que avançamos nas nossas vidas diárias, o cérebro está num 
estado de ativação contínua, os seus vários sistemas interligam-se para 
orquestrar a forma de respondermos ao nosso ambiente em pensamento e 
comportamento. O cérebro adapta-se constantemente às novas informações 
com que o alimentamos: cada vez que aprendemos alguma coisa mudamos 
o nosso cérebro.

“O cérebro adulto, e até mesmo o cérebro do adulto que envelhece, 
é afinado pela experiência tanto no seu desempenho como nas suas 
habilidades, essencialmente ao organizar-se de acordo com a sua 
experiência para se preparar para o futuro”, disse o falecido William 
T. Greenough, Ph. D., membro da Dana Alliance e neurobiologista na 
University of Illinois na Urbana-Champaign. “Uma vez que um dos melhores 
preditores de necessidades futuras são as exigências passadas, ter um 
cérebro perfeitamente sintonizado com a experiência anterior é o ideal. “

A capacidade do cérebro para mudar estruturalmente pela aprendizagem  
é o que os cientistas chamam de plasticidade.
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O Incrível Cérebro Plástico
Muito do que se sabe sobre os processos cerebrais subjacentes à 
aprendizagem provém de estudos de animais de laboratório em situações 
experimentais. As seguintes são algumas das mudanças do cérebro que 
ocorrem durante a aprendizagem:

Ligações sinápticas: Quando os animais de laboratório são criados 
em ambientes “enriquecidos” com muitas mais oportunidades de novas 
experiências, os seus neurónios formam mais e maiores sinapses do que 
aqueles em animais criados em gaiolas simples.

Capilares: Os diminutos vasos sanguíneos que alimentam o cérebro 
aumentam quando os animais vivem em ambientes complexos onde se 
podem exercitar livremente. Capilares mais densos aumentam o fluxo de 
sangue e oxigénio para o tecido cerebral, o que pode ter efeitos benéficos 
sobre os neurónios e os neuroquímicos.

Células de suporte: A investigação em animais mostra que as células 
gliais, que nutrem e apoiam os neurónios, crescem e são mais numerosas 
em resposta a ambientes complexos. Acredita-se que essas alterações sejam 
vitais para a plasticidade sináptica.

Mielinização: Dados em animais sugerem que a aprendizagem aumenta 
a mielina, a bainha gordurosa que envolve os axónios e que aumenta a 
transmissão do sinal nervoso. O espessamento parece particularmente 
pronunciado no corpo caloso, o feixe de axónios que liga os hemisférios 
esquerdo e direito do cérebro.

Nascimento de novos neurónios: Os cientistas encontraram fortes  
correlações entre a aprendizagem e a neurogénese (a geração de  
novos neurónios) no hipocampo. Quando os investigadores aumentam  
a neurogénese experimentalmente, os animais aprendem melhor. Reduzir  
a neurogénese produz um efeito oposto.

Formação de novas proteínas: A transformação de informações  
recém-adquiridas em memórias de longo prazo liga um interruptor 
genético que estimula a formação de proteínas. A reexposição à nova 
informação repete o processo, o que estabiliza a codificação. Se os 
cientistas bloquearem o interruptor experimentalmente, podem impedir que 
as memórias de longo prazo sejam formadas. Um componente-chave deste 
processo parece ser a potencialização a longo prazo, um aumento na força 
de ligação sináptica. 
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Como a Aprendizagem  
e a Memória Mudam  
com a Idade?
O Neurobiólogo e membro da Dana Alliance, James L. McGaugh, Ph.D., 
da University of California, Irvine, é um especialista em memória. Diz que as 
pessoas muitas vezes vão ter com ele com um olhar de desespero, e dizem: 
“Está-me a acontecer: não me consigo mais lembrar dos nomes das pessoas.” 
O que eles não percebem, diz McGaugh, é que eles faziam a mesma coisa 
aos 20 anos — apenas não lhe deram muita importância. “Mas agora, eles 
pensam nisso o tempo todo e ficam stressados e ansiosos por causa disso, 
quando, de facto, poderia tratar-se apenas de um deslize normal da mente.”

Na verdade, tais “deslizes da mente” acontecem a toda a hora. Défices 
subtis na memória de datas e eventos, por exemplo, começam a aparecer 
por volta dos 20 anos de idade e continuam de forma relativamente linear 
até à velhice.

Esse declínio gradual, dizem os especialistas, acompanha simplesmente  
a mudança noutros sistemas corporais, desde a coordenação muscular  
até à capacidade pulmonar e à força cardiovascular. Por que é que com  
o cérebro deveria ser diferente?

11
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Que Tipos de Mudanças  
São Comuns?
É claro que nem todos - ou todos os cérebros - envelhecem da mesma forma. 
Estudos sobre a memória têm mostrado que cerca de um terço dos idosos 
saudáveis têm dificuldades com a memória declarativa. Por outro lado, cerca 
de um quinto das pessoas com 70 anos de idade comportam-se tão bem em 
testes cognitivos como pessoas com 20 anos de idade. A nossa capacidade 
de recordar eventos passados e a nossa memória para factos e conceitos que 
usamos para resolver problemas também permanecem robustas.

Entre as alterações de memória mais comuns com  
o envelhecimento normal:

“Sou demasiado velho para aprender algo de novo”: À medida que 
envelhecemos, a nossa capacidade de estabelecer novas memórias pode 
ser afetada, tornando mais difícil aprender. Não é porque esquecemos mais 
facilmente, mas porque a codificação inicial leva mais tempo. Ainda assim, 
se reservarmos o tempo para submeter a nova informação à memória —  
se nos focarmos nela e a aprendermos integralmente — então, geralmente, 
vamos lembrar-nos dela, tanto quanto os mais jovens.

“Isso é demasiado complicado para mim”: O multitasking cobra ao cérebro 
em qualquer idade, e tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo pode 
tornar-se mais difícil à medida que nos tornamos mais lentos para passar 
de um conjunto de competências para outro. O processamento tardio pode 
afetar outros aspetos da cognição, como o planeamento e o raciocínio, e as 
tarefas que requerem “processamento paralelo”, como a retenção de vários 
itens na memória.

“Como é que se chama aquilo, outra vez?”: Lembrar-se de nomes e 
números e recordar onde e quando os aprendeu são exemplos de memória 
“estratégica”, que começa a diminuir por volta dos 20 anos de idade. 
Poderemos ter de envolver intencionalmente o nosso cérebro para aprender as 
informações que queremos recordar mais tarde. Dizer literalmente a si mesmo: 
“Isto é importante e preciso de lembrar-me disso”, repetir a informação em 
voz alta ou fazer associações com algo que já conheça pode ajudar.

“Não era suposto estar nalgum lugar esta tarde?”: Sem indícios específicos 
para refrescar a nossa memória, às vezes não nos conseguimos lembrar de 
coisas como compromissos feitos semanas antes. Embora a informação tenha 
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sido armazenada corretamente, não a estamos a aceder quando precisamos 
dela. Os melhores remédios são lembretes visuais: escreva notas para si mesmo, 
siga as datas num calendário e publique avisos, convites ou documentos que 
precisem de atenção. (Consulte “Cuidar da Sua Memória”, página 16.)

Como o Envelhecimento 
Altera o Cérebro
Cientistas do cérebro acreditam que as mudanças de memória associadas 
ao envelhecimento normal, como aquelas discutidas acima, podem resultar 
de um ambiente subtilmente alterado dentro do cérebro — um quebra-
cabeças que os cientistas pretendem resolver, com o auxílio da tecnologia 
de imagem cerebral e de técnicas avançadas de investigação. A esperança 
é que a compreensão da base neural do declínio cognitivo possa levar a 
terapias com fármacos e outras estratégias para a retardar ou prevenir.

Algumas conclusões centrais são descritas abaixo. Estas são generalizações: 
as mudanças reais variam consideravelmente de uma pessoa para outra.

Massa cerebral: A partir da sexta ou sétima década de vida, a massa 
cerebral diminui de forma constante – particularmente em áreas como o 
lobo frontal (importante para funções cognitivas superiores) e o hipocampo 
(envolvido na codificação de novas memórias).

Densidade cortical: A superfície externa extremamente enrugada do 
cérebro sofre de desbaste modesto. Isso não reflete, como os cientistas 
acreditavam, a perda generalizada de neurónios (ver “Mitos do 
Envelhecimento Cerebral que Pode Esquecer”), mas é provavelmente devido 
à constante diminuição da densidade de ligações sinápticas, que começa 
por volta dos 20 anos de idade. Menos fibras filiformes para enviar e 
receber sinais nervosos no córtex podem contribuir para um processamento 
cognitivo mais lento.

Matéria branca: Muitos estudos relacionaram o envelhecimento com 
uma diminuição da substância branca, os feixes de axónios que carregam 
sinais nervosos entre as células cerebrais. Os seus comprimentos parecem 
encurtar e a mielina encolhe. Uma vez que a mielina melhora a eficiência da 
transmissão nervosa, a perda da mesma pode retardar o processamento. Os 
cientistas correlacionaram essas mudanças com funções cognitivas reduzidas.
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Sistemas de neurotransmissores: O envelhecimento cerebral gera 
menos mensageiros químicos e tem menos recetores para os bloquear. 
A diminuição da atividade de dopamina, acetilcolina, serotonina e 
norepinefrina pode contribuir para a diminuição da memória e cognição  
e para o aumento da depressão dos idosos.

Melhorar com a Idade
Não são apenas más notícias. De muitas formas, o cérebro é como um bom 
vinho, cada vez mais rico a cada estação. As habilidades que adquirimos 
anteriormente e que temos praticado ao longo dos anos podem estar no 
seu auge, quer as mesmas sejam mentais, como a análise do mercado de 
ações, ou processuais, como tocar um instrumento musical. À medida que 
envelhecemos, desenvolvemos também um vocabulário mais rico e mais 
extenso e uma história contextual na qual utilizar palavras de forma eficaz.

Alguns estudos recentes sugerem que mesmo a aparente desaceleração do 
processamento mental reflete, em parte, a riqueza de informações que o 
cérebro mais velho deve classificar.
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Envelhecer Sabiamente
A “Sabedoria” geralmente denota a maior capacidade de compreender a 
essência de situações complexas ou problemas e agir em conformidade com os 
mesmos. Embora seja geralmente associada ao avanço da idade, a sabedoria 
pode ser mais uma questão de experiência acumulada de vida: fomos expostos 
a mais situações e aprendemos com décadas de erros e sucessos. Sabedoria 
significa aplicar lições passadas para julgar desafios e oportunidades atuais.

“Podemos melhorar o funcionamento do cérebro ao acumular simplesmente 
mais conhecimento, o que constrói mais redes de ligações”, diz McGaugh. 
“A sabedoria que adquirimos pode compensar o declínio que pode estar a 
ocorrer gradualmente.”

Apenas recentemente os investigadores começaram a estudar a neurobiologia 
da sabedoria. Um indício vem da compreensão do ciclo de vida do 
cérebro. De acordo com o neurocientista e membro da Dana Alliance, 
Jordan Grafman, Ph.D., diretor da Investigação sobre Lesões Cerebrais no 
Rehabilitation Institute of Chicago, as áreas cerebrais que se desenvolvem 
primeiro são as últimas a deteriorar-se. Está entre elas o CPF mediano, 
que ajuda a regular processos cognitivos e motores. “O conhecimento que 
adquirimos no início da vida tende a ser armazenado ao longo da vida.  
À medida que envelhecemos, desenvolvemos uma história de experiências 
de vida, e vemos o final dos processos, bem como o começo”, diz Grafman. 
O acesso a essa riqueza de informações proporciona-nos vantagens em 
perceber situações e reagir adequadamente.
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Cuidar da Sua Memória
Com base no que a ciência do cérebro nos diz sobre como a memória 
muda com a idade, algumas estratégias simples podem ajudar-nos a 
melhorar a nossa capacidade de aprender e de nos lembrarmos das coisas 
quando precisamos.

Relaxe: A tensão torna os lapsos de memória mais prováveis.  
Reduzir o stresse melhora a aprendizagem e a recordação.

Abrande, preste atenção e mantenha-se focado: 
Se você quiser lembrar-se de algo mais tarde, preste muita 
atenção a isso agora. Concentre-se no que está a fazer  
e reduza as distrações e interrupções. Não se apresse — 
foco e atenção levam tempo.

Repita-o: A repetição fortalece as ligações no seu cérebro.

Anote-o: Ponha as informações importantes por escrito 
tanto para o repetir como para fornecer um lembrete visual. 
Ande com um bloco de notas ou um calendário, ou utilize  
o smartphone.

Visualize: Criar uma imagem do que se quer lembrar 
melhora a lembrança, ao proporcionar ao seu cérebro  
uma outra maneira de aceder a uma informação.

Fazer associações: Relacione novas experiências e 
informações com o que já sabe, para incorporá-las em 
ligações sinápticas existentes. Esta estratégia pode ser  
útil na lembrança de nomes: num jantar, você pode  
associar a “Pam” ao “vestido vermelho” e ao “vinho tinto”.

Mantenha-se organizado: Mantenha as coisas que 
utiliza regularmente no mesmo lugar: ponha as chaves num 
gancho ao lado da porta e a sua carteira numa cesta na 
sua cómoda.

Planear e priorizar: Porque o multitasking pode ser  
mais difícil à medida que envelhecemos, o planeamento 
torna-se crítico. Priorize: algumas coisas terão simplesmente 
de esperar.
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Quando a Perda de Memória 
é um Sinal de Demência?
A perda de memória é um dos primeiros sintomas de Alzheimer e de outros 
tipos de demência. No entanto, há claras diferenças entre o que os cientistas 
chamam de “perda de memória normal relacionada com a idade” (NARML) 
e demência, tanto nos sintomas quanto nas alterações cerebrais subjacentes. 
Enquanto a demência envolve uma ampla perda de habilidades cognitivas,  
o NARML é, principalmente, um défice de memória declarativa (memória  
de factos e eventos). Qualquer pessoa se pode esquecer onde estacionou  
o carro, mas esquecer que levou o carro seria motivo para preocupação.

Também importante: nem todas as demências são devidas à doença de 
Alzheimer. A demência é um termo genérico para descrever afeções que 
prejudicam o funcionamento intelectual e social de forma suficientemente grave 
para interferir nas atividades diárias. A doença de Alzheimer é provavelmente a 
forma mais comum, mas estudos recentes indicam que a demência vascular, um 
tipo provocado pelo fluxo sanguíneo restringido para o cérebro, também é um 
problema crescente. Alguns especialistas acreditam que a demência vascular 
representa um terço de toda as demências, e a “demência mista” — Alzheimer 
e doença vascular — outro terço. O Alzheimer e a demência vascular 
compartilham uma série de fatores de risco, inclusive pressão arterial elevada, 
diabetes, obesidade e colesterol elevado, e controlar esses fatores através 
do estilo de vida e do tratamento médico poderá reduzir significativamente a 
incidência dos mesmos, dizem os especialistas.

Onde termina o esquecimento e começa a demência continua a ser um assunto 
de debate entre os especialistas em envelhecimento cerebral. Investigadores 
de neurociências estão a trabalhar para o identificar: um importante indício 
é que as pessoas com doença de Alzheimer retêm significativamente 
menos informações após um período de atraso do que pessoas saudáveis 
(“recordação tardia”). Isso significa que novas informações podem ser 
aprendidas, mas poucas serão lembradas, mesmo após algumas horas.

Outros estudos sugerem que o declínio cognitivo ligeiro (DCL), uma afeção 
marcada por lapsos repetidos na memória de curto prazo, representa 
o Alzheimer de estádio inicial em alguns pacientes. Alterações distintas 
na memória, que ocorrem ao longo de um ano ou dois, podem ser 
verificadas com testes psicológicos, e são características distintivas do 
DCL. Tais mudanças são muitas vezes muito ligeiras para interromper 
significativamente as funções diárias.
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Se você ou alguém que ama está a vivenciar mudanças de memória que 
interferem com o trabalho ou com as responsabilidades domésticas, procure 
a ajuda de um médico. Stresse e fadiga podem afetar a memória, e o DCL 
pode ter outras causas para além do Alzheimer, como efeitos secundários de 
remédios, depressão, acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano.

Para obter mais informações sobre a doença de Alzheimer e outras  
doenças do cérebro que envelhece, consulte o folheto online da  
Dana Aliance, Late-Life Brain Disorders: Getting the Facts:  
http://www.dana.org/Staying_Sharp_LateLifeBrainDisorders.pdf

Envelhecimento Cerebral 
Bem-sucedido
Todos nós conhecemos pessoas cuja mente permanece nítida mesmo em 
idade bem avançada ou que crescem criativamente na segunda metade da 
sua vida. Sentir-se “velho” é um estado de espírito, dizem muitos, e o clichê 
hoje em dia é mais verdadeiro do que nunca, à medida que a medicina 
moderna prolonga a nossa vida e reescreve as regras do envelhecimento. 
De facto, o “envelhecimento normal” pode ser um conceito desatualizado e 
enganoso, à medida que percebemos como os nossos cérebros envelhecem 
de forma diferente e quantos fatores influenciam o processo.

Algumas das alterações do corpo e da mente normalmente associadas ao 
envelhecimento podem não ser normais, mas sim o resultado de condições 
de saúde tratáveis ou de uma vida de maus hábitos de saúde. O que pode 
parecer uma diminuição da aptidão mental nos idosos pode realmente 
ser sintoma de uma doença que deve ser avaliada e tratada por um 
médico. Por exemplo, a incidência da depressão aumenta com a idade. 
No entanto, a depressão, uma doença cerebral que pode ser tratada com 
sucesso na maioria das pessoas, muitas vezes não é reconhecida ou tratada 
adequadamente. Muitos transtornos crónicos de saúde, como doenças 
cardíacas ou pressão alta, bem como muitos dos medicamentos que os idosos 
podem precisar de tomar, podem causar alterações no funcionamento mental.

Para bom entendedor: Especialistas dizem que apenas cerca de 30 por 
cento do envelhecimento físico pode ser atribuído aos nossos genes – o resto 
é connosco. Há muito que podemos fazer para tomar as rédeas da nossa 
saúde cerebral e manter a nossa aptidão cognitiva, independentemente de 
quão velhos formos.
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Mitos sobre o Envelhecimento 
Cerebral que Pode Esquecer
Não pode mudar o seu cérebro. O seu cérebro muda constantemente 
em resposta às suas experiências, e retém essa “plasticidade” fundamental 
até à velhice. Tudo o que fazemos e pensamos é refletido em padrões de 
ativação nos nossos cérebros. Os cientistas podem observar esses padrões 
em exames de imagem cerebral que mostram quais as partes do cérebro que 
estão a funcionar durante tarefas específicas. Mudar o nosso pensamento ou 
mudar o nosso comportamento induz mudanças correspondentes nos sistemas 
cerebrais envolvidos. É por isso que as terapias psicológicas que ensinam as 
pessoas a alterar padrões negativos de pensamento e comportamento podem 
ser eficazes no tratamento de alguns transtornos mentais. Provas de estudos 
de imagem cerebral mostram que as vias cerebrais interrompidas mudam 
realmente em resposta a uma terapia bem-sucedida.

Perdemos milhares de neurónios todos os dias. Esse mito persistente 
baseia-se em esforços precoces e malsucedidos para contar o número de 
neurónios em várias regiões cerebrais. Hoje em dia, os cientistas sabem 
que o cérebro na realidade perde relativamente poucos neurónios à medida 
que a idade avança. A perda que existe tende a concentrar-se em certas 
regiões, como o hipocampo e a substância negra, o que pode explicar alguns 
declínios relacionados com a idade na memória e na agilidade física.

O cérebro não produz novas células cerebrais. Este foi o dogma 
predominante durante gerações de neurocientistas, mas, nos últimos anos, 
a investigação derrubou-o. É agora claro que certas áreas do cérebro, 
inclusive o hipocampo e o bulbo olfativo (o centro de processamento de 
cheiros), geram regularmente novos neurónios, muitos dos quais se tornam 
intervenientes plenamente funcionais nos circuitos cerebrais. Esta é uma área 
de ponta da neurociência, e novos conhecimentos estão a surgir com rapidez.

O declínio da memória é inevitável à medida que envelhecemos. 
Muitas pessoas chegam a idades muito avançadas e ainda são tão ativas 
mentalmente como sempre foram. Claramente, a genética desempenha um 
papel no “envelhecimento bem-sucedido”, mas a forma como vivemos as 
nossas vidas diárias também é crítica — e algo que podemos controlar.  
A atividade física e mental, a dieta, as ligações sociais, a forma de gerir o 
stresse e a forma de ver o nosso mundo e nós mesmos são fatores importantes.
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Muitos dos flagelos do envelhecimento podem ser evitados se seguirmos o 
conselho antiquado de comer de forma saudável, fazer atividade física e 
descansar bastante. De facto, esse mesmo conselho, juntamente com alguns 
novos conhecimentos derivados da investigação sobre o envelhecimento, 
pode ir longe para manter não só os nossos corpos saudáveis à medida que 
envelhecemos, mas os nossos cérebros também. Uma boa saúde mental – 
“aptidão cognitiva” – é tão importante para a qualidade de vida geral 
quanto a saúde física. E exige atenção semelhante.

Uma visão positiva da vida pode ser uma das coisas mais importantes que 
podemos fazer para manter o nosso cérebro saudável e pronto para aprender 
e lidar com as exigências da vida. A forma de vermos nós mesmos, a forma 
de perceber o mundo ao nosso redor e a forma de interagir com os outros 
podem ter profundos efeitos sobre o nosso bem-estar geral e sobre o nosso 
cérebro. Estas são coisas que estão completamente dentro do nosso controlo. 
Não importa quais os desafios que enfrentamos, podemos escolher começar 
cada dia a ver o copo meio cheio, em vez de meio vazio.

Há muitas coisas que nos podem fazer pensar positivamente. Um conjunto 
crescente de investigação científica está focado em determinar o que há de 
diferente nas pessoas que envelhecem “com sucesso”, isto é, com o mínimo de 
declínios na cognição e na memória. Parece que elas compartilham determinadas 
características que podem contribuir para manter a agudeza mental.

20
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A atividade física tem benefícios para pessoas de qualquer idade, 
independentemente dos seus níveis de aptidão atuais. Muitos especialistas 
afirmam que o exercício regular é a coisa mais importante que podemos 
fazer para melhorar a nossa saúde geral e prevenir doenças.

O exercício é fortemente associado ao sucesso do envelhecimento cerebral. 
O exercício aumenta os níveis de substâncias químicas cerebrais que 
estimulam o crescimento de neurónios, o que pode ser o motivo pelo qual 
a atividade aeróbia (por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, nadar) 
parece aguçar a memória e melhorar a aprendizagem. Um estudo recente 
descobriu que o treino de força também melhora a cognição em mulheres 
mais velhas. Há uma evidência crescente de que o exercício regular reduz o 
risco de demência e doença de Parkinson.

Estudos em seres humanos e animais descobriram que  
o exercício tem os seguintes benefícios:

■ melhora a memória e a aprendizagem, como refletido pelo 
melhor desempenho em diferentes testes cognitivos

■ melhora o humor e combate a depressão

■ alarga os vasos sanguíneos para que mais sangue e oxigénio 
fluam para o cérebro

■ aumenta os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), 
um fator de crescimento que apoia e nutre as células cerebrais

■ amplifica a taxa na qual novos neurónios são gerados no hipocampo

■ aumenta o número de células da glia, células cerebrais que 
apoiam os neurónios e aceleram o processamento neural.

Qualquer pessoa pode desfrutar da atividade física com pouco ou 
nenhum custo. Não exige uma inscrição num ginásio, máquinas 
extravagantes, ou roupas de licra. Basta alguma iniciativa.
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Mesmo uma atividade moderada pode ter benefícios significativos. Estudos 
recentes de Centers for Disease Control and Prevention mostram que cerca 
de 30 minutos de exercício por dia — mesmo em períodos de 10 minutos — 
na maioria dos dias da semana, podem proporcionar muitos dos mesmos 
benefícios para a saúde do que uma atividade muito mais extenuante. 
Tarefas diárias como jardinagem, passear o cão e tarefas domésticas 
contam como atividade física moderada, por isso há poucas desculpas  
para não colher os frutos.

Mas para benefícios ideais para o cérebro e para o corpo, o Institute 
on Aging sugere um programa completo de condicionamento físico que 
incorpora quatro tipos de exercício

■ Exercícios de resistência, como andar e outras atividades aeróbicas, 
aumentam a resistência e parecem atrasar e ajudar à prevenção de 
diabetes, doenças cardíacas, cancro do cólon e AVC. A investigação 
sugere fortemente que este tipo de exercício reduz o risco de demência 
e de doença de Parkinson. Estudos que mostram uma melhora da 
disposição e um alívio da depressão devido ao exercício envolveram 
geralmente exercícios de resistência, em particular passear.

■ Exercícios de força, feitos com pesos livres ou pesos de resistência, 
ajudam a manter o peso corporal baixo e a regular o açúcar no sangue 
através da construção de tecido magro para aumentar o metabolismo. 
Os mesmos também podem ajudar a prevenir a osteoporose.  
Nos últimos anos, os especialistas têm cada vez mais enfatizado  
a importância dos exercícios de força na prevenção e no tratamento  
do diabetes — uma grande ameaça à saúde do cérebro.

■ Exercícios de flexibilidade, como ioga ou alongamentos, ajudam a 
prevenir lesões e a promover a recuperação mais rápida de lesões, 
para que se possa manter ativo, mentalmente e fisicamente.

■ Exercícios de equilíbrio, ioga, tai chi, e práticas simples como apoiar-se 
num só pé, entre outros, ajudam a prevenir as quedas — uma importante 
causa de lesão na cabeça, em particular em pessoas mais velhas.

Se já passou muito tempo desde que fez exercício, comece devagar e 
aumente gradualmente. Não precisa de ser um corredor de maratona; um 
passeio de 10 minutos pelo seu bairro é uma ótima maneira de começar. 
Antes de iniciar qualquer novo programa de atividade ou exercício físico, 
fale com o seu médico sobre o que é melhor para si. Especialmente se tiver 
uma doença cardíaca ou outras afeções crónicas de saúde, aconselhamento 
médico será de valor inestimável para o ajudar a obter o máximo do 
exercício, de forma segura e com confiança.
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Foi constatado que o Exercício mental, especialmente aprender coisas 
novas ou manter atividades que sejam intelectualmente estimulantes, reforça 
as redes de células cerebrais e ajuda a preservar as funções mentais.

Educação formal mais longa, mesmo se completada anos antes, está 
associada à agudeza mental entre os idosos. Os cientistas teorizam que 
a aprendizagem cria uma “reserva cognitiva” de ligações de células 
nervosas mais densas e fortes que aumenta a capacidade do cérebro para 
compensar as mudanças relacionadas com a idade na estrutura e função 
neural. Também pode acontecer que pessoas com maior nível de instrução 
tendam a adotar estilos de vida mais saudáveis para o cérebro, dando mais 
atenção à nutrição, por exemplo.

Nunca é velho demais para construir o seu cérebro ao utilizá-lo. A capacidade 
incrivelmente intacta do cérebro de se alterar e reorganizar em resposta à 
aprendizagem e à experiência proporciona uma grande oportunidade para 
seguir um estilo de vida que maximize o “poder do cérebro” e mantenha 
o motor da aprendizagem acelerado à medida que envelhecemos. Os 
especialistas estão convencidos de que o envolvimento em atividades de 
aprendizagem ao longo da vida ajudará a manter a saúde do cérebro.
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Simplificando, o cérebro quer aprender; estar empenhado e ativo como 
uma máquina de aprendizagem. Isso significa abandonar os velhos hábitos. 
Quando estabelecemos rotinas diárias que repetimos automaticamente, o 
cérebro está a operar em grande parte em piloto automático, e o seu nível 
de atividade diminui. Ao tentar algo novo e diferente — mesmo ao abordar 
as tarefas e afazeres diários de novas maneiras — pode ativar partes do 
cérebro que têm caído em desuso. Alguns estudos sugerem que isso pode 
estimular fatores de crescimento que apoiam os neurónios e aumentam a 
produção de neurotransmissores, entre outros efeitos benéficos para os 
processos neurais.

Pense no caminho que faz todos os dias para ir trabalhar ou para um 
destino familiar, que faz praticamente sem pensar. Fazer um novo caminho 
força o seu cérebro a concentrar a atenção sobre o que está a fazer, 
envolvendo-o plenamente no ato do que tinha sido uma tarefa irrefletida. 
Truques como encontrar as suas chaves ou escolher as moedas numa bolsa 
utilizando o seu sentido de toque em vez da visão, ou escovar os dentes 
com a sua mão não dominante podem ter o mesmo efeito.

Saia da personagem e faça algo que nunca fez antes: escolha um 
passatempo, aprenda uma nova arte ou uma língua estrangeira, ou junte-se 
a um clube ou grupo para conhecer novos amigos. Leia livros que fazem 
refletir, ou oiça música desconhecida. Existem um milhão de formas de 
desafiar e envolver o seu cérebro. Encontre as que funcionam para si.

Ligação social: À medida que envelhecemos, quanto mais contacto  
temos com os outros — ao permanecer socialmente ativos e ao estar 
regularmente ligados à família e aos amigos — melhores nos tornaremos 
na preservação da agudeza mental. Algumas evidências sugerem que as 
pessoas que se envolvem em mais atividades sociais são menos propensas  
a desenvolver demência.

Não está bem compreendido como é que as relações interpessoais 
beneficiam o cérebro: uma teoria é que uma rede social forte facilita novas 
aprendizagens e ajuda a controlar o stresse. “Atividade social frequente – 
cara a cara ou mesmo on-line – é uma forma de exercício cerebral através 
do aperfeiçoamento da memória”, sugere Patrick A. Griffith, membro da 
Dana Alliance e professor de medicina clínica na SABA University.  
“Estimula tanto o registo de novas memórias como a recordação das mais 
antigas, especialmente quando são discutidas questões carregadas de 
emoções ou culturalmente importantes.”
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Os dados que apoiam os benefícios da ligação social são convincentes.  
Um importante estudo de saúde pública que envolveu mais de 116.000 
pessoas descobriu que aqueles com relações fortes tiveram um menor declínio 
cognitivo e viveram vidas mais ativas, sem dor e sem limitações físicas.

Por outro lado, o isolamento social está associado a um declínio mais rápido 
e a outros problemas de saúde. Num estudo, pessoas com ligações sociais 
mais limitadas registaram o dobro da probabilidade de morrer num dado 
período do que aquelas com maiores redes sociais.

Muitos especialistas acreditam que o isolamento social pode criar uma 
condição cronicamente stressante que acelera o envelhecimento. Isso pode 
representar um risco especial para os idosos, que são mais propensos a 
levar vidas solitárias, especialmente se a família e os amigos se afastaram 
ou morreram.
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Combater a solidão requer esforço, tanto no estabelecimento de novas 
relações como no aprofundamento das existentes. Seguem algumas sugestões:

■ Mantenha uma rede de amigos e familiares que vê ou com os quais 
fala regularmente, e participe em organizações que o façam sair  
e estar entre outras pessoas.

■ Envolva-se em projetos religiosos, comunitários e de outro tipo.

■ Investigue as opções disponíveis na sua comunidade e aproveite os 
programas e serviços oferecidos em centros comunitários, escritórios 
locais para idosos e centros de terceira idade.

■ Procure pessoas que compartilham os seus interesses através do 
envolvimento com centros religiosos, clubes, fundações hospitalares  
e organizações sem fins lucrativos.

■ Faça voluntariado em grupos que ajudam os outros.

■ Estabeleça ligações ao mesmo tempo que melhora a sua saúde de 
outras maneiras: junte-se a um clube de caminhada, tenha um jantar 
saudável num encontro social da igreja ou faça um curso de educação 
para adultos em algo que lhe interesse.

■ Não negligencie a companhia dos animais: os amigos peludos ou 
emplumados podem trazer grande alegria e propósito para as nossas vidas.

Autoeficácia, sentirmo-nos bem com nós mesmos e acreditar que o que 
fazemos faz a diferença parece prevenir o declínio cognitivo, de acordo 
com vários grandes estudos que relataram os fatores de estilo de vida das 
pessoas que ficam mentalmente agudas na velhice. As razões não são 
inteiramente claras, mas alguns especialistas acreditam que isso possa estar 
relacionado com uma maior resiliência ao stresse.

Marilyn Albert, Ph.D., membro da Dana Alliance e neurocientista da  
Johns Hopkins University, que liderou um dos primeiros e mais importantes 
desses estudos, define a autoeficácia como uma capacidade de adaptação 
aos desafios da vida, para manter um certo grau de controlo sobre as nossas 
vidas, e sentir que estamos a contribuir para as nossas famílias e a sociedade.

Evidências sugerem que um sentido de propósito preserva a agudeza mental 
e até reduz o risco de demência. Um estudo recente conduzido em cerca 
de mil pessoas idosas constatou que aqueles que conduziam uma vida mais 
“orientada para fins específicos” mantinham as suas capacidades cognitivas 
significativamente melhores nos sete anos seguintes e tinham muito menos 
probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer do que os seus pares.
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Para colher os benefícios da autoeficácia, da ligação social e um sentido  
de propósito, faça voluntariado para uma causa na qual acredita. 
Observou-se que os sentimentos positivos que vêm do voluntariado, ao que 
alguns chamam de “a alta do ajudante”, levantam consideravelmente o 
humor, reduzem os sintomas de depressão e baixam a pressão arterial.

Controle o stresse: Embora o stresse agudo e de curto prazo possa focar 
a atenção e melhorar a memória, o stresse crónico tem um impacto físico no 
cérebro e no corpo, especialmente a partir dos 60 anos. O stresse tem sido 
associado à ansiedade e depressão. Alguns estudos sugerem que prejudica 
a memória e torna o hipocampo — uma estrutura-chave na formação da 
memória — vulnerável a lesões.

A redução do stresse está entre os muitos 
benefícios do exercício e das interações 
sociais positivas.

O stresse mina a proteção imunológica contra a infeção e aumenta a 
inflamação, deixando-nos vulneráveis a doenças como a aterosclerose, 
hipertensão arterial e diabetes, que podem prejudicar gravemente o cérebro.

Estar simplesmente ocupado não é stressante (especialmente se aprecia 
o que está a fazer). Estar ocupado e sentir-se sobrecarregado é que o é. 
Aprender a gerir o stresse pode estimular muito o aperfeiçoamento da sua 
visão sobre a vida e a sua saúde. Embora seja irrealista esperar eliminar 
completamente o stresse de nossas vidas, podemos e devemos aprender 
estratégias para o enfrentar.

A redução do stresse está entre os muitos benefícios do exercício e das 
interações sociais positivas. Técnicas como biofeedback (que ensina a 
controlar as reações de stresse do seu corpo, como a tensão muscular e o 
batimento cardíaco acelerado), meditação e relaxamento ou terapias de 
imagens visuais também podem ajudar. Distinguir entre o que podemos e 
não podemos controlar, e priorizar as atividades para gastar tempo em 
coisas que são realmente importantes para nós e nos trazem prazer, são 
passos importantes para controlar o stresse.
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Reduzir o risco vascular e de diabetes: Um cérebro saudável precisa 
de um corpo saudável. Em particular, a vitalidade cerebral depende de um 
sistema circulatório robusto, e existe abundante evidência de que fatores 
de risco cardiovascular — pressão arterial alta, colesterol alto, tabagismo, 
obesidade e diabetes — também aumentam o risco de declínio cognitivo. 
De facto, os efeitos da má saúde vascular podem ser devastadores: os 
danos cerebrais causados pela circulação prejudicada — gradual e aguda 
— são responsáveis ou contribuem para até dois terços da demência.

Observou-se que a diabetes, que aumenta significativamente o risco de 
doença cardiovascular, também prejudica a função cerebral e acelera 
o declínio cognitivo. Embora as razões não sejam claras — uma 
incapacidade de metabolizar glicose adequadamente ou níveis de insulina 
mal controlados podem estar envolvidos — uma revisão recente de vários 
estudos descobriu que a diabetes aumenta o risco de Alzheimer e outras 
demências em 50 por cento. Faça um teste de diabetes, como a medição  
do nível de açúcar no sangue em jejum, além do seu exame físico regular.

A maioria das coisas que promovem a saúde cerebral, como a ligação 
social e o controlo do stresse, também reduzem o risco cardiovascular.  
O exercício, em particular, é essencial para fortalecer a circulação e 
prevenir a diabetes. Se necessário, tome um remédio prescrito para a 
pressão arterial elevada e colesterol.

Uma componente-chave da saúde vascular e cerebral é a dieta. Uma 
alimentação saudável não tem de ser complicada. A Pirâmide Alimentar do 
Departamento de Agricultura dos EUA, que enfatiza grãos integrais, frutas 
e vegetais frescos como a base para uma dieta bem equilibrada, é um bom 
ponto de partida.

Outras sugestões:

■ Beba 8 a 10 copos de líquidos diariamente, e faça com que pelo menos 
5 deles sejam de água. Limite as bebidas alcoólicas e com cafeína.

■ Substitua gordura saturada (como aquela dos produtos animais) por 
gordura insaturada (como azeite, canola, óleos de girassol, cártamo 
e de soja) e eliminar os ácidos gordos trans encontrados em muitos 
alimentos processados e que figuram entre os ingredientes como óleos 
vegetais hidrogenados. Inclua alimentos que contenham ácidos gordos 
ómega-3, como peixes de água fria, na sua dieta. Estas gorduras 
aparentam contribuir para a saúde cerebral, possivelmente através da 
manutenção das membranas neuronais.
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■ Reduza a ingestão de sal, que tem sido associada à pressão arterial 
elevada, para 1.500 miligramas por dia, conforme recomendado pelas 
diretrizes de saúde do governo dos EUA. (O norte-americano comum 
consome mais do que o dobro). A maioria do sal que consumimos 
deriva de alimentos processados e de refeições de restaurantes – 
inclusive de muitos “alimentos saudáveis”, como substitutos de carne 
vegetarianos. Leia os rótulos cuidadosamente; Quando comer fora, 
peça para ter a sua refeição preparada com menos sal. E, claro, evite 
o saleiro à hora das refeições.

■ Quando lanchar, substitua doces por escolhas saudáveis como frutas, 
legumes ou produtos de grãos integrais.

■ Inclua bagas e frutas cítricas na sua dieta: elas são ricas em 
antioxidantes, que aparentam proteger o cérebro e o sistema 
cardiovascular contra os efeitos do envelhecimento.

■ Participe numa aula de culinária para aprender técnicas saudáveis  
de preparação de refeições.

■ Peça ajuda se 
tiver dificuldade 
em preparar as 
refeições, ou 
combine para 
receber refeições de 
entrega ao domicílio 
de programas 
comunitários. Muitos 
centros de terceira 
idade ou centros 
religiosos também 
fornecem refeições.
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Estima-se que dois terços dos americanos têm excesso de peso e metade 
desses são obesos — uma epidemia virtual que aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares, derrames e diabetes. Embora o exercício também 
desempenhe um certo papel, a dieta é a chave para o controlo do peso.  
As recomendações enumeradas acima devem ajudar. Mas perder peso e 
mantê-lo não é fácil para a maioria das pessoas; se necessário, procure a ajuda 
de um nutricionista ou dietista. É um investimento sábio em saúde cerebral.

Embora possamos precisar de menos algumas calorias à medida que 
envelhecemos, ainda precisamos da mesma quantidade de nutrientes 
essenciais — mais nalguns casos. Por exemplo, a vitamina D é vital 
para manter a força óssea, e uma série de estudos têm sugerido a sua 
importância para a saúde cerebral também: baixos níveis sanguíneos de 
vitamina D parecem estar ligados a um aumento do risco de demência.  
O corpo pode produzir vitamina D a partir da exposição ao sol, mas esse 
processo diminui acentuadamente com a idade, por isso é essencial escolher 
conscientemente alimentos que são boas fontes de vitamina D, tais como 
gemas de ovo, produtos fortificados lácteos e à base de soja e fígado.

Suplementos de vitamina D podem ser recomendados para algumas 
pessoas. Mas, em geral, as fontes de alimento — e não os suplementos 
vitamínicos — são a melhor forma de obter os nutrientes de que precisa. 
Na verdade, alguns suplementos de vitaminas e minerais, bem como muitas 
preparações de ervas, podem interferir com as ações de medicamentos de 
prescrição. Suplementos de ervas, em particular, são mal regulamentados, 
e muitos não foram devidamente estudados para determinar a respetiva 
eficácia ou os possíveis efeitos secundários. Certifique-se de consultar o seu 
médico em relação a quaisquer suplementos que esteja a tomar.

Dormir bem: A investigação mostra que é necessário um sono adequado 
para consolidar certos tipos de memórias: se não dormimos bem, também 
não aprendemos. A função cerebral geralmente é afetada. Para as pessoas 
mais velhas, em particular, dormir pouco também aumenta o stresse e 
aumenta o risco de depressão. Alguns estudos ligaram o mau sono ao 
diabetes e à hipertensão arterial.

À medida que envelhecemos, de acordo com o National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke, geralmente precisamos de dormir aproximadamente 
tanto como costumávamos fazer no início da idade adulta – de sete a oito 
horas para a maioria de nós. No entanto, torna-se mais difícil: a partir dos 
65 anos, as pessoas tendem a dormir menos profundamente, e mais de 
metade relatam problemas de sono. Mas o sono interrompido e a sensação 
de cansaço durante o dia não deveria ser aceite nem enfrentado como algo 
normal no envelhecimento.
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Existem mais de 70 diferentes distúrbios do sono, e a maioria pode ser 
gerida de forma eficaz uma vez que sejam reconhecidos e diagnosticados 
com precisão. A ocorrência dos mais comuns, insónia, apneia do sono e 
síndrome das pernas inquietas, aumenta com a idade.

As dificuldades para dormir podem ser causadas por distúrbios médicos ou 
psiquiátricos tratáveis. A necessidade de urinar frequentemente interrompe 
o sono, particularmente em homens mais velhos. A dor, como cãibras nas 
pernas, dores nas costas e dores de pescoço, é outra culpada comum. 
Acordar muito cedo e não voltar a dormir pode ser um sintoma de depressão. 
O sono perturbado é um efeito secundário frequente da medicação.

Por todas estas razões, é importante discutir com o seu médico as mudanças 
que persistem nos padrões de sono ou a dificuldade em dormir.

Melhorar as suas noites por sua conta, seguindo as regras 
básicas de higiene do sono:

■ Faça exercício regularmente, porém não o faça nas horas antes de  
se deitar.

■ Não coma refeições pesadas no final do dia.

■ Pratique técnicas de relaxamento ao deitar, como respiração profunda, 
visualização ou meditação.

■ Evite a cafeína, nicotina e álcool à tarde e à noite.

■ Defina horários regulares para se deitar e para acordar.

■ Se não adormecer 20 minutos após ir para a cama, levante-se e faça 
outra coisa até que se sinta cansado.

■ Mantenha a temperatura no seu quarto estável (não muito quente).

■ Evite ler, conversar ou ver televisão na cama.

■ Se ressona, evite dormir de costas e eleve a cabeça.

■ Faça tratamento para as suas alergias, constipações ou problemas  
de sinusite.

■ Acorde com o sol, ou utilize luzes brilhantes de manhã para manter  
o seu relógio biológico sincronizado.

■ Não se deite na cama depois de ter acordado de manhã.
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Checklist para um  
Estilo de Vida Saudável  
para o Cérebro
FAÇA: 

Exercite o seu corpo regularmente, e envolva-se em atividades de lazer 
fisicamente motivantes.

Mantenha a sua mente em exercício. Empenhe-se em aprendizagem ativa 
ao longo da vida, e procure novas experiências.

Mantenha-se socialmente ocupado com os amigos, família e grupos 
comunitários.

Mantenha uma atitude positiva e um sentido de controlo sobre a sua vida.

Tome medidas para gerir o stresse.

Siga uma dieta saudável para o cérebro, equilibrada e rica em 
antioxidantes e ácidos gordos ómega-3.

Cuide dos seus números: perca quilos a mais, reduza o colesterol, caso seja 
alto, e mantenha a sua glicemia e a pressão arterial sob controlo.

Durma o suficiente.

Obtenha atenção e tratamento médicos adequados para quaisquer 
problemas de saúde subjacentes.

NÃO: 

Beba em excesso, fume ou utilize drogas ilícitas.

Ignore as mudanças repentinas no estado mental (mas não fique 
excessivamente preocupado com essas limitações normais da memória, 
como esquecer nomes ou onde pôs as chaves).

Adie a ida ao médico se notar mudanças na sua saúde física ou mental.

Negligencie a possibilidade de interações de fármacos que podem afetar 
o funcionamento mental, especialmente se estiver a tomar mais que um 
remédio por prescrição.

Se isole na sua casa.

Ache que é muito velho para fazer algo novo.
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Conclusão
A Ciência do cérebro está a fazer um enorme progresso em iluminar o 
que acontece à memória e às outras funções cognitivas ao longo da vida. 
Enquanto muitas perguntas permanecem por responder, é claro que a 
perda normal de memória relacionada com a idade é distinta da doença 
de Alzheimer e de outras demências. Há uma série de coisas que podemos 
fazer para preservar as nossas habilidades mentais para uma maior 
qualidade de vida à medida que envelhecemos. Podem até mesmo ajudar 
a prevenir o declínio cognitivo e a demência. Ao colocar as boas notícias 
da neurociência em prática nas nossas vidas diárias, todos nós podemos 
beneficiar de uma riqueza cada vez maior de conhecimento e melhorar a 
nossa saúde cerebral à medida que envelhecemos.

A neurociência é um campo emocionante e em rápida mudança. Para 
obter informações atualizadas sobre o cérebro e relatórios sobre os últimos 
estudos, visite o site da Dana Foundation, www.dana.org.

http://www.dana.org
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Recursos
Alliance for Aging Research
1700 K Street, NW, Suite 740
Washington, DC 20006
202-293-2856
202-955-8394
www.agingresearch.org
Email: info@agingresearch.org

Alzheimer’s Association
225 N. Michigan Avenue, Floor 17
Chicago, IL 60601
1-800-272-3900
www.alz.org
Email: info@alz.org

Alzheimer’s Disease Education and Referral 
Center: National Institute on Aging
ADEAR Center
P.O. Box 8250
Silver Spring, MD 20907
1-800-438-4380
www.nia.nih.gov/alzheimers 
Email: adear@nia.nih.gov

The Dana Foundation and The Dana 
Alliance for Brain Initiatives
505 Fifth Avenue, Sixth Floor
New York, NY 10017
212-401-1683
Fax: 212-317-8721
www.dana.org
Email: danainfo@dana.org and dabiinfo@dana.org

National Council on Aging
1901 L Street NW, Fourth Floor
Washington, DC 20036
202-479-1200
www.ncoa.org
Email: info@ncoa.org

National Institute on Aging
Building 31, Room 5C27
31 Center Drive, MSC 2292
Bethesda, MD 20892
1-800-222-2225
www.nih.gov/nia

National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke: NIH  
Neurological Institute
P.O. Box 5801
Bethesda, MD 20824
1-800-352-9424
www.ninds.nih.gov

National Sleep Foundation
1010 N. Glebe Road, Suite 310
Arlington, VA 22201
703-243-1697
www.sleepfoundation.org
Email: nsf@sleepfoundation.org

United States Department  
of Agriculture
1400 Independence Avenue SW
Washington, DC 20250 
202-720-2791
www.usda.gov 
Email: webmaster@usda.gov

http://www.nia.nih.gov/alzheimers
http://www.dana.org
mailto:danainfo@dana.org
mailto:webmaster@usda.gov
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Dez Formas para Se Tornar um 
Defensor do Cérebro
■	 Mantenha-se informado sobre o cérebro. Leia artigos e livros e  

assista a programas científicos que discutem novos avanços na investigação 
sobre o cérebro.

■	 Participe na Semana de Sensabilização para o Cérebro. Procure 
um evento na sua região, ou descubra como participar como parceiro na 
campanha em www.dana.org/BAW.

■	 Espalhe a palavra. Deixe que os seus amigos, vizinhos e colegas de 
trabalho saibam o quão importante acha que a investigação sobre o cérebro 
é para si e para a sua comunidade. Se é um pai, incentive as escolas dos seus 
filhos para que o tema do cérebro seja introduzido nas salas de aula. Encontre 
recursos em www.dana.org/kids.

■	 Utilize os meios de comunicação social. Ligue-se à Dana Foundation  
e outras organizações afins e compartilhe atualizações da investigação sobre 
o cérebro com os seus amigos e familiares nas plataformas dos meios de 
comunicação social.

■	 Entre em contacto com os seus representantes para compartilhar com 
eles informações sobre importantes avanços na investigação sobre o cérebro. 
Não assuma que eles estejam atualizados nos seus conhecimentos. Se acha 
que um artigo ou informação sobre o cérebro é interessante, é provável que 
eles também o achem. Encontre os seus representantes em www.house.gov.

■	 Doe o seu tempo e apoio às organizações ou grupos de defesa de sua escolha.

■	 Apoie as faculdades locais e as universidades que têm programas de 
ensino e de investigação ativa em neurociência.

■	 Alerte os meios de comunicação. Escreva para jornais e emissoras para 
os informar que aprecia a sua cobertura a assuntos do cérebro; ou, entre em 
contacto com meios de comunicação locais para incentivar o aumento da 
cobertura a assuntos do cérebro. Cartas para o editor e artigos de opinião 
são formas muito eficazes de compartilhar os seus pontos de vista. Dicas para 
chegar aos meios de comunicação podem ser encontrados no site da internet 
da Brain Awareness Week, www.dana.org/BAW.

■	 Participe num ensaio clínico. Os cientistas aprendem a partir de estudos 
sobre a forma de funcionar de cérebros normais. Pesquise a lista de ensaios 
do National Institutes of Health em www.clinicaltrials.gov.

■	 Seja um modelo levando uma vida saudável para o cérebro. Saiba mais 
em www.dana.org/Publications/SuccessfulAging.
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Secções
Especiais:

para obter informações cientificamente 
válidas sobre o cérebro:
• Notícias, Manuais e Documentos Informativos
• Publicações Gratuitas
• Vídeos

A Dana Foundation é uma organização privada �lantrópica 
que apoia a investigação sobre o cérebro através de subsídios, 
publicações e programas educacionais.

Visite dana.org

• Para Crianças
• Para Idosos
• Para Pacientes e Prestadores de Cuidados
• Para Educadores e Investigadores

keep in touch

dana.org
O SEU PORTAL 

para
informações responsáveis

sobre o cérebro
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