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Inclusão, Cognição, Saúde 

 

Guião de Apoio para Cuidadores Informais 

 de Idosos com Demência 



O QUE É A DEMÊNCIA? 
 

A Demência é uma DOENÇA CEREBRAL, com 

natureza crónica ou progressiva, que causa de-

clínio de múltiplas funções cognitivas, incluindo 

a memória, o raciocínio, a orientação, a compre-

ensão, o cálculo, a capacidade de aprendizagem, 

a linguagem e o julgamento. O prejuízo das fun-

ções cognitivas é habitualmente acompanhado 

e, ocasionalmente, precedido pela deterioração 

de competências sociais e alterações das rea-

ções emocionais normais.  

 

 

“Quando somos bons para os outros, somos ainda  

melhores para nós.” 

 
 

(Benjamim Franklin) 
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QUEM DESENVOLVE DEMÊNCIA? 
 

A Demência surge mais frequentemente a partir 

dos 65 anos de idade. No entanto, em 2-9% dos 

casos o diagnóstico é feito antes desta idade. É 

importante salientar que nem todas as pessoas 

idosas desenvolvem Demência e que esta do-

ença não faz parte do processo de envelhecimen-

to normal.  
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FORMAS MAIS COMUNS DE DEMÊNCIA 
 

 Doença de Alzheimer 

 Demência Vascular 

 Doença de Parkinson 

 Demência de Corpos de Lewy 

 Demência Frontotemporal 

 Doença de Huntington 

 Demência provocada pelo álcool (Síndrome 

de Korsakoff) 

 Doença de Creutzfeldt-Jacob 

 

 

A Doença de Alzheimer é a forma mais  

comum de demência e possivelmente  

contribui para 60-70 % dos casos. 
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SINAIS INICIAIS DE DEMÊNCIA 
 

O diagnóstico precoce possibilita o acesso, mais 

cedo, a apoio, informação e medicação. Este di-

agnóstico muitas vezes não é feito numa fase 

inicial porque os sinais iniciais são muito subtis 

e vagos e podem ser imediatamente óbvios. Al-

guns SINTOMAS COMUNS são: 

 

 

1. Perda de memória 

2. Dificuldade em planear ou resolver problemas 

3. Dificuldade em executar tarefas familiares 

4. Perda da noção do tempo e desorientação 

5. Problemas de linguagem 

6. Dificuldades no pensamento abstrato 

7. Discernimento fraco e diminuído 

8. Trocar o lugar das coisas 

9. Alteações de personalidade e comportamento 

10. Afastamento do trabalho e vida social 
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FASES DA DEMÊNCIA 
 

Os problemas relacionados com a Demência po-

dem ser compreendidos em três fases.  
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A Demência afeta cada pessoa de forma diferen-

te, por isso, estes períodos são simplesmente da-

dos aproximados, visto que umas pessoas podem 

deteriorar-se mais depressa do que outras.  

FASE  

INTERMEDIÁRIA 

FASE 

AVANÇADA 

FASE  

INICIAL 

1º ou 2º ano 2º ao 4º/5º ano A partir do 5º ano 



FASES DA DEMÊNCIA 
 

 

FASE INICIAL: Esta fase é muitas vezes esquecida. 

Os familiares e os amigos (e às vezes os profissionais), 

atribuem os sintomas a algo normal no processo de 

envelhecimento.  Como o início da doença é progressi-

vo, é difícil ter certeza quanto ao seu início.  

 

FASE INTERMEDIÁRIA: Com o progresso da do-

ença, as limitações tornam-se mais claras e mais res-

tritivas, tais como, dificuldade em reter informação, 

perda de funcionalidade e autonomia para as ativida-

des de vida diária.  

 

FASE AVANÇADA: Nesta terceira e última fase, a 

pessoa fica gravemente incapacitada e necessita de 

cuidado total. Os distúrbios de memória são muito 

graves e o lado físico da doença torna-se mais eviden-

te.  
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PREVALÊNCIA 
 

 As estimativas relativamente ao ano de 

2010 indicaram que cerca de 35,6 mi-

lhões de pessoas no MUNDO vivem com 

demência. Este número terá tendência a 

duplicar até 2030 e triplicar até 2050. 

 

 Na EUROPA cerca de 7,3 milhões de pes-

soas sofrem de uma ou mais formas de 

demência 

 

 Em PORTUGAL estima-se que existam cer-

ca de 153 mil pessoas com demência, das 

quais 90 mil tem Doença de Alzheimer. 
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DICAS PARA CUIDAR DE UMA PESSOA COM 

DEMÊNCIA 
 

 Preste apoio no que a pessoa necessitar, ao mesmo 

tempo que a incentiva à autonomia 

 Escutar com empatia, estar atento, ser compreensivo 

e paciente 

 Estimular atividades de lazer e ocupacionais, mas 

não obrigue a pessoa a fazer uma coisa que ela já deu 
a entender que não tem vontade 

 Adaptar o estilo de linguagem e o tom de voz para 

facilitar a comunicação e compreensão 

 Estabelecer rotinas e manter o quotidiano 

 Evite chamar demasiada atenção para erros e proble-

mas 

 Transmitir calma perante um comportamento agressi-

vo e tentar descobrir o que possa ter sido a causa 

 Aceitar e adaptar-se às alterações que possam surgir 

no relacionamento com essa pessoa 

 Olhar nos olhos quando comunicar com a pessoas 

 Respeitar os tempos de ação da pessoa 
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CUIDAR DO CUIDADOR INFORMAL 
 

Cuidar de uma pessoa com Demência pode ter 

um efeito negativo no cuidador, nomeadamente, 

efeito psicológico, na saúde física, nas espectati-

vas de vida, na qualidade de vida e na segurança 

económica. Alguns pequenos gestos que podem 

ajudar o cuidador: 

 

 

 

 Não valorize críticas 

 Arranje tempo para si próprio 

 Aprenda a lidar com o “stress” e a descontrair-

se 

 Procure informação e aconselhamento se neces-

sitar 

 Procure contacto social para quebrar o seu iso-

lamento 

 Reconheça os seus próprios limites e estabeleça 

metas realistas 
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INCOGNUS: INCLUSÃO, COGNIÇÃO, SAÚDE 
 

Numa parceria entre a Fundação EDP e a Santa Casa 

da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, no âmbito 

do programa EDP Solidária 2015, surgiu o projeto 

INCOGNUS – “Inclusão, Cognição, Saúde”, que abran-

ge o concelho de Vila Velha de Ródão.  

 

É um Projeto com o qual se pretende criar um progra-

ma de identificação de pessoas com 65 ou mais anos 

de idade, bem como promover cuidados de saúde jun-

to desta população, através do acompanhamento por 

parte de uma equipa multidisciplinar (por exemplo: 

cuidados de saúde de enfermagem), de aperfeiçoa-

mento das competências técnicas dos profissionais e 

de sensibilização dos cuidadores que lidam com este 

tipo de patologia. 
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“Manter o cérebro ativo fortalece as ligações 

entre as células cerebrais, contribuindo para 

uma mente saudável.”  



“Admitir que não podia continuar a cuidar da minha mulher 

foi muito difícil. Compreendo agora que lutei demasiado 

tempo porque me sentia mal por deixar que outras pessoas 

cuidassem dela. Agora ela está numa casa de repouso e são-

lhe prestados os melhores cuidados que os que poderia dar. 

Sinto-me muito mais descontraído. 

Vou Vê-la frequentemente e descobri 

que gosto muito do tempo em que 

estamos juntos.” 

 

Santa Casa da Misericórdia  
de Vila Velha de Ródão  

 
Contactos telefónicos: 

272540000 

962026156 
 

Emails:  
scm.vvrodao@sapo.pt  

incognus@scmvvrodao.pt 
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