
Os teus avós 

têm Alzheimer. 

 

 O  QUE FAZER? 

 

Quando o teu familiar com Alzheimer ralhar 

contigo ou tiver comportamentos estranhos, 

lembra-te que é a doença que atrapalha a 

cabeça deles e que os torna mais impacien-

tes e intolerantes. 

 

Se ficares muito triste ou 

preocupado fala com o teu 

Médico.  
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Grupos de apoio 

http://www.alzheimerportugal.org 

http://cuidadores-alzheimer.web.ua.pt 

http://www.cuidardequemcuida.com/

Cuidar_de_Quem_Cuida/o_projeto.html 

O que fazer para ajudar pessoas com Alzheimer? 

 Aprender sobre a doença 

 Ter calma e paciência 

 Ser afetuoso e compreensivo 

 Tratar a pessoa com dignidade 

 Não corrigir o que a pessoa está a dizer, mes-

mo que seja errado ou confuso 

 Ajudar em casa 

 Manter a rotina 

 Pedir ajuda ao teu familiar com Alzheimer 

para realizar atividades simples 

 Ouvir com atenção as histórias que a pessoa 

com Alzheimer te conta  

Que atividades podes fazer com pessoas com 

Alzheimer? 

 Estudar ou brincar 

perto dela 

 Ver televisão com ela 

 Conversar com ela 

 Ouvir música 

 Cantar 

 Ver álbuns de foto-

grafias 

 Ler histórias 

 Fazer atividades 

artísticas simples 



O que é a Demência de Alzheimer? 

A demência de Alzheimer é uma doença do 

cérebro que causa: 

 perda de memória 

 dificuldades de comunicação 

 problemas de pensamento 

 dificuldade em reconhecer pessoas 

 esquecimento daquilo para que servem cer-

tas coisas 

 dificuldade em aprender novas coisas.  

 

A doença de Alzheimer não tem cura. 

A pessoa tem um aspeto saudável por 

fora, mas por dentro o cérebro não está a 

funcionar bem.  

Todas as pessoas idosas 

desenvolvem demência? 

Que problemas têm as pessoas com Alzheimer? 

 Não ser capaz de seguir instruções 

 Repetir a mesma história ou fazer a mesma 

pergunta muitas vezes 

 Dificuldade em encontrar as palavras certas ou 

em completar uma frase 

 

 

 

 Misturar palavras ou frases que não fazem sen-

tido 

 Perder e esconder objetos ou culpar outras 

pessoas de os terem roubado 

 Fazer confusão sobre a altura 

do dia  

 Não reconhecer as pessoas da 

sua família 

 Medo, tristeza, raiva, nervosismo 

 Chorar muito 

 Esquecer-se de como fazer ativi-

dades do dia a dia tais como cozi-

nhar uma refeição, conduzir um carro ou tomar 

banho 

 Não ser capaz de tomar conta de si próprio 

A Demência de Alzheimer pode causar-te       

sentimentos confusos. 

Podes sentir-te triste pelo facto de 

o teu familiar ter-se tornado uma 

pessoa diferente. 

Podes sentir que a tua família já 

não é normal. 

Podes ter raiva pelo facto das pessoas da tua 

família estarem mais ocupadas e não terem tanto 

tempo para ti. 

Podes não querer ter amigos em tua casa por 

teres vergonha do comportamento da pessoa 

com Alzheimer.  

 

 

 

Aprende mais sobre a doença, compreenderás 

melhor os teus sentimentos e poderás explicá-la 

aos teus amigos.  
Não! Todas as pessoas se esquecem de 

alguma coisa de vez em quando.  

Mas nem todos os idosos desenvolvem a 

doença de Alzheimer.  


