
Atinge 1 em cada 6 
pessoas no mundo 

Diminuição da velocidade 
dos movimentos 

É o tipo de demência mais 
comum 

 O quadro é mais 
prevalente em idosos 

Perda de interesse ou 
prazer nas atividades 

Possui fatores de risco 
como: HAS, Diabetes, 

tabagismo 
Tremedeira dos membros 

Dificuldade de aprender 
novas tarefas 

   Perda da capacidade de 
memorizar  

Pensamentos recorrentes 
de morte 

Perda de força  Rigidez na movimentação 
Trata-se com 

medicamentos 
sintomáticos 

 Existem causas 
reversíveis  como o 

hipotireoidismo 

Alterações no apetite e no 
sono 

Dificuldade na fala Perda de equilíbrio 
Possui diversos fatores de 

risco: como idade 
avançada, história familiar 

e genética. 

Várias doenças podem 
causar este quadro 

Maior causa de 
incapacidade  

Desvio da comissura labial Trata-se com L-Dopa 
Mudança de humor e 

dificuldade em se 
expressar 

  Perda da capacidade de 
resolver problemas do  

dia-a-dia 

Trata-se com 
medicamentos e 

psicoterapia 

Prática de exercícios 
físicos pode prevenir os 

riscos 

Pode cursar com 
depressão 

Perda de memória de curto 
prazo 

O tratamento depende da 
doença que gera o quadro  

⅕ da população sofrerá 
algum episódio durante 

a vida 

Existem 2 tipos: Isquêmico 
e hemorrágico 

Perda dos neurônios na 
Substância nigra 

Coloca objetos em lugares 
inadequados 

Desorientação quanto ao 
tempo e espaço Fadiga ou perda de energia 

A oclusão de vasos 
cerebrais é muito comum 

Apresenta sintomas não 
motores 

Perda da noção de tempo e 
lugar 

Alterações no 
comportamento e humor Sentimentos de culpa 

O tratamento vai depender 
da clínica  

O tratamento 
multidisciplinar é essencial 

Práticas de exercício físico 
e uma dieta saudável 

podem prevenir a doença 

Hipertensão, tabagismo e 
isolamento social são 

alguns dos fatores de risco 

Ganho ou perda de peso 
significativos podem estar 

associados  

Fumar está entre os fatores 
de risco 

Atinge cerca de 1% da 
população de idosos 

Irritabilidade, afastamento 
do convívio social 

Drogas e terapias podem 
ajudar no controle de 

sintomas 

Possui diversos tipos 
como a Distimia e a Bipolar 

AVC D.PARKINSON D.ALZHEIMER DEMÊNCIAS DEPRESSÃO 

Mais Informações em: http://www.cienciasecognicao/org/min 


