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INTRODUÇÃO 

A DOENÇA DE
ALZHEIMER
A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de Demência,
constituindo cerca de 50% a 70% de todos os casos.

A Doença de Alzheimer é um tipo de demência que provoca uma
deterioração global, progressiva e irreversível de diversas
funções cognitivas (memória, atenção, concentração, linguagem,
pensamento, entre outras).

Apesar das sugestões não serem aplicáveis a todas as pessoas ou
situações, aqui pode encontrar uma possíveis soluções e
estratégias para um problema particular que esteja a acontecer,
como resultado da perda de memória.

O Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer celebra-se a
21 de setembro.

Estima-se que existam cerca de 60 mil pessoas com doença de
Alzheimer em Portugal. No mundo serão 35,6 milhões de pessoas
com Alzheimer, com o número a duplicar até 2030*. 

*Dados retirados do relatório “Demência: uma prioridade de saúde pública”, desenvolvido conjuntamente
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Alzheimer’s Disease International (ADI).
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NOTAS E ROTINAS
Escreva num quadro/placa de cortiça, pequenas mensagens 
 ou tarefas para aquele dia (Ex.: a visita de um amigo, a vinda
de prestadores de serviço).

CHAVES E ARTIGOS
FREQUENTEMENTE UTILIZADOS
Coloque as chaves, óculos, carteira, dinheiro, telemóvel e
medicação, sempre no mesmo lugar.
Todas as fechaduras devem funcionar com uma chave
mestra. 
Faça duplicados da chave para a família e vizinhos de
confiança.

Coloque os números de telefone de emergência e os
contactos importantes num quadro perto do telefone.

Se a Pessoa inda for capaz de utilizar o telemóvel, grave
na memória os contactos importantes, para permitir que a
pessoa faça uma chamada, utilizando a função de
marcação rápida do telefone.

Em fases iniciais da Doença, para que a pessoa se lembre de tomar
os medicamentos, beber ou comer em intervalos regulares ao longo
do dia, pode programar um alarme de aviso para determinadas horas.

Tire fotografias aos prestadores de serviços regulares, funcionários do
centro de dia e funcionária do serviço de apoio domiciliário, afixando as
mesmas num lugar visível.

tarefas
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SISTEMAS DOMÉSTICOS
Sistema de Iluminação
Utilize luzes com sensor ou lâmpadas com temporizador, de modo a
iluminar o caminho e assim evitar quedas ou desorientação, no caso
de Pessoas que se levantam com frequência durante a noite.

MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO

Os padrões do papel de parede, cortinas e estofos podem ser
perturbadores para as pessoas que têm alterações ao nível da
percepção visual.

Criar contrastes é fundamental para que a Pessoa consiga
distinguir e percepcionar o que a rodeia. Por isso, e de acordo
com as necessidades, podemos pintar uma porta com cor
diferente da parede, para que a pessoa a consiga percepcionar e
usar, ou colocar a porta e as paredes com a mesma cor, de modo
a disfarçar.
 
Caso faça uma nova decoração, é importante manter o espaço
familiar, alterar o mínimo possível, reduzir a desorganização,
aumentar o conforto e evocar memórias.

Sistema de água quente
Reduza a temperatura da água quente para a pessoa não se
queimar. 
Pode instalar-se uma válvula no sistema de água quente para
reduzir a temperatura da água em toda a casa. 

Detetores de Fumo
A colocação de detetores de fumo é importante, devem estar
colocados entre a cozinha e as áreas de estar.
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Casa de Banho
Coloque na porta um símbolo, palavra ou desenho, para
sinalizar a casa de banho. Deixe a porta da casa de banho
aberta de forma a ser facilmente identificada.

Evite a utilização de assentos sanitários de plástico
branco. Utilize uma cor diferente para uma identificação
mais fácil. 

Substitua os fechos e botões por velcro ou utilize calças
com elástico na cintura, para facilitar a tarefa de vestir e
despir.

Coloque apenas os utensílios mínimos necessários para
cada tarefa (Ex: lavar os dentes, tomar banho), para não
criar confusão e dúvida. Devem ficar em local bem visível à
Pessoa.

Se pintar as paredes da casa de banho, ou alterar o
pavimento, utilize cores que façam contraste com as
louças sanitárias, para que a pessoa as consiga identificar.

Quarto
As barras de segurança podem causar frustração e a pessoa
pode cair ao tentar passar por cima delas.

Solução: Coloque um colchão ou almofadas no chão, ao lado
da cama, para proteger a pessoa caso caia da cama.

Faça uma dobra no lençol de cima e utilize lençóis de duas
cores diferentes para ajudar a pessoa a entrar na cama.

ADAPTAR O AMBIENTEA DOENÇA DE ALZHEIMER

MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO



Quando procuramos colocar-nos no lugar da Pessoa que vive com
Demência, e ver o mundo através dos seus olhos (tendo em conta
as alterações cognitivas que existem ou vão surgindo),
conseguimos mais facilmente mudar pequenas coisas no seu
ambiente, de modo a torná-lo mais seguro, acolhedor, facilitador
do desempenho, e que respeite a identidade, capacidades e
necessidades da Pessoa.

MENSAGEM
MARTA MELO

ALZHEIMER PORTUGAL
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Apesar de ainda não se saber como prevenir ou curar a demência, a
medicação adequada poderá permitir alguma estabilização do
funcionamento cognitivo. A adaptação do ambiente também poderá
ajudar a minimizar riscos para a pessoa com doença de alzheimer.
Por isso, os bombeiros do concelho de espinho, esperam que as
sugestões elencadas, permitam prevenir situações de emergência.

MENSAGEM
TATIANA MOREIRA
BOMBEIROS DO CONCELHO DE ESPINHO

INFORMAÇÃO E ACONSELHAMENTO 
Contacte a Alzheimer Portugal para obter informação e aconselhamento através da

Linha de Apoio na Demência - 963 604 626
Em caso de dúvida, contacte o seu médico.

Em caso de emergência, ligue 112. 


