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EDITORIAL

O Professor Doutor Carlos Garcia lançou
as primeiras sementes que germinaram
e deram bons frutos, ao longo de quase
três décadas. Graças a todos vós, a AP
consolidou-se, cresce e gerará novas
sementeiras. É imperioso fertilizar, regar
e cuidar, potenciando um ciclo virtuoso,
baseado em dois pilares: sustentabilidade e inovação.
Os novos órgãos sociais, que iniciam
as suas funções em 2017, agradecem a
confiança que os associados demonstraram ao elegerem-nos para um desafio
que abraçamos com motivação e dedicação durante os próximos quatro anos.
Tanto os associados e colaboradores
como os voluntários, que nos dedicam
o seu tempo, são imprescindíveis para
este projeto que queremos desenvolver em todo o território nacional e ilhas,
através das delegações, núcleos, gabinetes, parceiros locais, prestação de
serviços (Centros de Dia, Serviços de
Apoio Domiciliário, Casa do Alecrim),
projetos (Cuidar Melhor, Café Memória,
Memo nas Escolas…), áreas da Formação e da Comunicação.
Apelamos ao apoio e à colaboração de
todos. Juntos conseguiremos chegar
mais longe e a mais pessoas. Convidem os vossos familiares e amigos a
associarem-se a esta causa. Por apenas
1,60€ por mês (20,00€ por ano) podem
ser nossos associados, beneficiar de
múltiplas vantagens e ajudar a AP.
Estamos convictos de que o que fazemos hoje, entre todos, será importante
no dia de amanhã. Convosco, ao nosso

lado, continuamos a preparar o futuro e
a apoiar cada vez mais famílias afetadas por uma doença, considerada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS,
2012) como um problema de Saúde
Pública.
Enquanto sonhamos com um futuro sem
Alzheimer (felizmente, não está provado
que a doença seja invencível), trabalhamos com o objetivo de “normalizar”
a vida das pessoas com Alzheimer ou
com outra forma de demência, minimizando o estigma e potenciando as
oportunidades de saúde, segurança,
participação e aprendizagem ao longo
da vida. A “normalização” – conceito desenvolvido por Bank-Mikkelsen; Bengt
Nirje e Wolfensberger – permite combater a vivência do estigma, valorizar todas
as necessidades de cada pessoa, respeitando a sua individualidade, e fazer
valer os seus direitos.
A doença de Alzheimer e outras demências constituem um dos grandes desafios do século XXI no que concerne à
investigação científica, aos cuidados de
saúde e ao apoio social. De acordo com
o Relatório Anual da Alzheimer´s Disease
International, o número de pessoas afetadas triplicará nos próximos 30 anos,
devido ao aumento da esperança de vida
e à falta de tratamentos. Uma ameaça
global que deve merecer a atenção dos
governos e responsáveis políticos.
É com enorme sentido de responsabilidade que a AP é membro efetivo da Alzheimer Europe, entidade que congrega
associações de Alzheimer de mais de

30 países europeus, e que lidera o movimento europeu sobre as demências.
Este tem como prioridade o reconhecimento das demências como prioridade
europeia de saúde pública bem como
a criação de políticas, planos ou estratégias nacionais que apostem na investigação para a prevenção, diagnóstico e
tratamento farmacológico e / ou não farmacológico, na criação e implementação
de prestação de cuidados especializados
e na promoção dos direitos das pessoas
com demência e seus cuidadores.
A criação de um Plano Nacional para
as Demências é também uma prioridade para a Alzheimer Portugal. Neste
sentido tem trabalhado ao longo dos
anos com muita resiliência, acreditando
que o seu esforço venha a dar frutos no
futuro próximo.
Para já um sinal positivo: em 2017 terá
lugar, em setembro, na cidade de Lisboa, a Cimeira Mundial de Alzheimer.
A todos, um bom Ano Novo!
José Carreira
Presidente da Direção

CONVOCATÓRIA
Convocam-se os Senhores Associados da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMILIARES E AMIGOS DE DOENTES
DE ALZHEIMER – ALZHEIMER PORTUGAL para a Assembleia Geral Ordinária que terá lugar no dia 1 de abril de
2017, nas suas instalações sitas na Av. Ceuta Norte, Lote 2, Quinta do Loureiro, em Lisboa.
A Assembleia reunirá, em primeira convocatória, pelas 14 horas e 30 minutos e às 15 horas, com qualquer número
de associados, tendo a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apresentação dos membros dos novos Corpos Sociais Nacionais da Alzheimer Portugal.
2. Informações gerais.
3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Actividades e Contas relativo a 2016.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Maria da Conceição Salema Corte-Real)
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NOVOS CORPOS SOCIAIS
PARA O QUADRIÉNIO 2017-2020

Apelo ao pagamento
das quotas

No dia 26 de novembro de 2016, a Alzheimer Portugal realizou duas Assembleias Gerais, uma Ordinária, para apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para 2017, aprovados por unanimidade, e outra Extraordinária, na sequência da qual foram eleitos novos
Corpos Sociais Nacionais para o quadriénio 2017-2020.
Mesa da Assembleia Geral
Presidente - Maria da Conceição Salema Corte Real (associado 6816)
1.º Secretário - Eduardo Luís Capucho Arbués Moreira (associado 6817)
2.º Secretário - Maria Isabel Amorim Damas Barroso (associado 2375)
Direção
Presidente - José António Gonçalves Carreira (associado 10133)
Vice-Presidente - Manuela F. Mourão de Oliveira Morais (associado 157)
Secretário - Ana Isabel Zincke dos Reis Braguez Gameiro (associado 1785)
Tesoureiro - António Nascimento (associado 8484)
Vogal - Maria do Rosário Zincke dos Reis (associado 1594)
1.º Suplente - Ana Maria Serra Jacinto (associado 7829)
2.º Suplente - Lúcia de Almeida Bastos (associado 5199)
Conselho Fiscal
Presidente - João António Carneiro da Silva (associado 107)
Secretário - Maria Leonor Guimarães (associado 1899)*
Vogal - Mário Martins Lopes (associado 2348)
Suplente - Olívia Robusto Leitão (associado 286)
* Por motivo de doença de que veio a falecer, a Dr.ª Leonor não chegou
a tomar posse.

Lembramos os nossos caríssimos
associados que já se encontram a
pagamento as suas quotas relativas a 2017.
Agradecemos que, se efectuarem o
pagamento por transferência bancária, por favor indiquem o vosso
nome e n.º de associado, para que
se consiga identificar quem a fez.
Não é difícil, basta incluir estes
dados no “Descritivo da transferência”. De contrário, será impossível aos nossos serviços saberem
quem pagou, o que pode trazer
mal-entendidos desnecessários e
problemas ao nosso departamento
financeiro.
O pagamento das quotas é extremamente importante para o bom
e correto funcionamento da AP,
assegurando que possamos continuar a prestar apoio e serviços
adequados aos doentes de Alzheimer e suas famílias.

Ao preencher a sua Declaração de IRS, apenas precisa de colocar no Quadro 11 o número de contribuinte da Alzheimer Portugal:
502069635 e selecionar o campo IRS, tal como demonstrado na
imagem.
Esta opção não irá influenciar o seu reembolso.

Sabia que pode ajudar a Alzheimer Portugal
fazendo reverter 0,5% do seu IRS, já pago,
para a Associação?

Assim, uma parte do imposto que iria para o Estado é entregue à
Alzheimer Portugal, ajudando-nos na nossa missão de promover a
qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares
e cuidadores.
Esta é uma alternativa aos donativos em dinheiro ou bens, uma
forma de apoiar a Alzheimer Portugal, sem qualquer custo para si.

Obrigado por apoiar a Alzheimer Portugal!

Poderá também decidir doar o benefício fiscal de 15% do IVA do
E-Factura, no montante máximo de 250 euros. Neste caso, deverá
selecionar o campo IVA e estará a reverter o seu benefício para a
Associação.
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As faces da Demência
e a Investigação em Portugal
As várias faces
da demência
Sempre que alguém começa a apresentar modificação das suas anteriores
capacidades mentais, as pessoas que o
rodeiam podem, ou não, notar ou relevar
a situação, e o próprio pode, ou não, ter
consciência disso mesmo. Em geral, a
evolução ditará algum alerta que o sujeito ou o observador perceberão como
um sinal de que algo não estará bem.
Podem ser discretas, ou não, alterações
do comportamento ou da cognição ou
ambas. Serão, porém, o sinal de alarme
que levará ao estudo indispensável para
se perceber a modificação que ocorre.
E assim, daí em diante haverá um processo de análise multidisciplinar tendente a compreender a causa (o processo
patológico subjacente), única condição
capaz de guiar os cuidados mais adequados especificamente para aquele
doente.
E os doentes, cada um como ser único, apresentam manifestações (conjuntos de sintomas) diferentes de todos os
outros, embora se possam reconhecer

grupos de sintomas semelhantes aos
de outros doentes. Esses conjuntos
de sintomas semelhantes definem uma
síndrome a qual pode ser característica
de uma ou de várias doenças. Assim,
naquele particular doente, vão ser registados os sintomas que apresenta e
verificados se se agrupam nalguma síndrome que possa vir a identificar uma
doença subjacente conhecida. Em geral, para esse fim, e para além da recolha dos sintomas é necessário realizar
um conjunto de testes, análises e outros
meios complementares de diagnóstico
que irão ajudar nessa identificação. No
entanto, não há nenhum destes meios
que por si só faça o diagnóstico da
doença. São meios de avaliar diversos
ângulos e só o conjunto permite colocar
um diagnóstico de doença. Mesmo apenas para definir a existência de demência, um só elemento não é suficiente e
deve ser integrado. (1)
É necessário perceber que do mesmo
modo que uma planta, desde a semente
até ao estado de floração, tem apresentações diferentes, também as doenças,
desde os primeiros sintomas até uma

fase de estado (evolução completa), não
revelam sempre as características que
permitem classificá-las de um modo definitivo.
No caso das demências (alterações da
cognição com interferência nas actividades da vida diária), isso é muito frequente. Não só porque os aspectos sindrómicos muitas vezes se sobrepõem,
mas também porque no mesmo doente
se podem sobrepor várias patologias.
Refiro-me não só à patologia neuro degenerativa, mas também ao estado geral
e à influência que as doenças sistémicas
podem ter no curso das demências (2).
Assim, um sintoma frequente, como seja
a alteração da memória recente, pode
ocorrer em doenças diferentes, embora
seja muito mais frequente como principal sintoma da Doença de Alzheimer.
Quando ocorre, quase isoladamente, é
muito em favor desta patologia. Pode,
no entanto, manifestar-se noutras doenças sobretudo se for pouco intensa e
acompanhada de outros sintomas.
Mas a doença de Alzheimer também se
pode manifestar de modo diferente do
predomínio relevante da alteração da
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memória. De facto, existem casos em
que as alterações do comportamento,
ou da linguagem, ou de sintomas associados à visão (alterações visuo-espacias ou visuoperceptuais) podem ser
mais exuberantes. Um exemplo desta
situação é o Síndroma da Atrofia Cortical
Posterior, que na maioria dos doentes é
atribuída efectivamente a doença de Alzheimer ("variante visual da DA"), mas
que já foi descrita, em situações mais
raras, como a Degenerescência Cortico
Basal, doenças de priões ou demência
de corpos de Lewy (3).
Em relação às alterações de comportamento e de linguagem também estas
podem ter causas diversas. Um tipo de
demência menos frequente do que a DA
é a Demência Fronto Temporal (DFT),
embora seja, depois daquela, das mais
frequentes a ocorrer em adultos mais
jovens, cursa com atrofia nos lobos frontal orbito-mesial e temporal anterior, e
tem vários tipos de apresentação clínica: uma deterioração da personalidade
e da sociabilidade (variante comportamental da DFT); e outra traduzida num
progressivo declínio das capacidades da
linguagem (afasia progressiva primária,
por sua vez com dois tipos de apresentação: afasia progressiva não fluente e
demência semântica) (4) (5). Por outro lado,
alguns destes doentes apresentam uma
sobreposição de sintomas com doença
do neurónio motor (ELA). E a genética
e a patologia subjacente também são
complexas, esta última assente em anomalias de proteínas diversas, algumas já
claramente identificadas.
Outras demências frequentes são: a que
resulta de alterações vasculares cerebrais (Demência Vascular), ou a associada a doença de Parkinson (D. com
Corpos de Lewy/ Demência da D. de
Parkinson). E outras mais, como a que
pode resultar de alterações da pressão
intra-ventricular do líquido céfalo-raquidiano (na Hidrocefalia de Pressão Normal), D. pós-traumática, etc.
É necessário ter a noção de que não
é fácil a tarefa do clínico, perante um
doente, diagnosticar o tipo de demência
que apresenta, sobretudo no início.
Todavia, têm sido feitos muitos progressos no estudo destas patologias, no
sentido de perceber os seus mecanismos de origem, no sentido de as diagnosticar mais correctamente (existem
já critérios de diagnóstico para a DA, D
Corpos de Lewy, Demência fronto-temporal, demência vascular, etc.), e de perceber como detectar as alterações que
as permitam diferenciar (6) (7), e que meios
e exames utilizar.

Também tem sido feito um continuado
e global esforço no sentido de melhor
tratar os doentes com demências, em
todas as vertentes: social, psicológica,
médica.
Do ponto de vista farmacológico, para
além dos tratamentos disponíveis, e no
que respeita a investigação de novos
fármacos para a D. de Alzheimer, os
cientistas portugueses têm dado um
apreciável contributo nesse sentido, e
isso fica bem expresso no artigo da Profª
Ana Valverde que fez uma revisão recente sobre esse assunto e que publicamos
neste número.
Janeiro 2017
Celso Pontes (Presidente da
Comissão Científica)
Investigação clínica em
Doença de Alzheimer:
a realidade portuguesa

A Doença de Alzheimer, responsável por
50-70% dos casos de demência, constitui uma patologia com uma prevalência
crescente sendo a idade o principal fator
de risco, numa população como a portuguesa em que o envelhecimento populacional é um facto.
O grau de incapacidade funcional que
esta doença acarreta e a consequente
carga dos cuidadores, encontram-se em
relação direta com os encargos financeiros, quer para as economias familiares
quer para o sistema de saúde.
A inexistência de um tratamento eficaz
para a Doença de Alzheimer constitui
uma das principais necessidades não
coberta pela Medicina moderna.

Os medicamentos aprovados presentemente têm eficácia comprovada no
controlo dos sintomas e na melhoria da
qualidade de vida dos doentes e dos cuidadores, mas não conseguem atuar em
fases precoces da doença para evitar a
progressão da mesma.
Os ensaios clínicos fazem parte da investigação clínica e constituem um aspecto
fundamental no avanço da Medicina. Do
ponto de vista dos doentes, permitem o
acesso a tratamentos inovadores e potencialmente mais eficazes, e desde o
ponto de vista institucional permitem a
partilha dos custos dos tratamentos.
A parceria entre a Indústria e a Clínica
nos últimos anos permitiu conhecer melhor a fisiopatologia da doença e o desenvolvimento de novos fármacos com
resultados promissórios numa fase inicial da doença.
O conhecimento por parte do público
geral dos ensaios clínicos a decorrer no
país, os centros académicos e hospitalares envolvidos e a possibilidade de
acesso aos mesmos poderá não apenas
constituir um benefício para os doentes
mas também dar continuidade à investigação, necessária para dar resposta às
questões ainda não resolvidas.
A hipótese da "cascata amilóide" foi o
alvo terapêutico dominante nas últimas
duas décadas. O acúmulo do péptido
amilóide considera-se um dos primeiros eventos da doença que conduz à
disfunção e morte neuronal. Nesse sentido surgiram os chamados "anticorpos
monoclonais" para eliminar ou limpar o
excesso de amilóide. Existem neste momento dois ensaios a decorrer em Portugal com estes anticorpos em fase de
recrutamento de doentes. Um deles, o
aducanumab, patrocinado pela Biogen,

07

já mostrou numa análise preliminar resultados estatisticamente significativos
a nível cognitivo correlacionados com
a redução do amilóide. Existem seis
centros hospitalares, repartidos entre
Coimbra, Braga, a área da grande Lisboa e Torres Vedras que já começaram a
selecionar e tratar doentes. O segundo,
chamado crenezumab, da Roche, também como o anterior desenhado para
uma fase precoce da doença, vai iniciar-se até ao final do ano em dois centros
na área da grande Lisboa.
Encontra-se a decorrer em continuidade
com a hipótese amiloidogénica, um outro
estudo de fase 3 em doentes com doença de Alzheimer em fase ligeira a moderada, com uma molécula que inibe um
dos enzimas responsáveis pela formação
do péptido beta-amilóide., a beta-secretase ou BACE. O estudo, sustentado pela
Merck, Sharp & Dohme e denominado
MK-8931-017, encontra-se a decorrer
em quatro centros nacionais repartidos
entre Braga, Coimbra e grande Lisboa.
Neste momento não se encontra na chamada fase de "recrutamento ativo" o que
quer dizer que não existe a possibilidade
de novos doentes acederem ao tratamento, mas desde o início há mais dum
ano, não foi interrompido nas análises
periódicas de futilidade, o que poderá ser
promissor. Em breve, outro inibidor deste
enzima, BACE, patrocinado pela Lilly estará disponível para novos doentes com
doença em fase ligeira de demência em
centros da área de Lisboa.

A Doença de Alzheimer, responsável por 50-70%
dos casos de demência, constitui uma patologia
com uma prevalência crescente sendo a idade
o principal fator de risco, numa população
como a portuguesa em que o envelhecimento
populacional é um facto.
Outros mecanismos de ação encontram-se a ser testados também em território
nacional. Assim, da parte da Lundbeck,
encontra-se quase a finalizar o estudo
com a idalopiridina, cujo objectivo é a
modulação da neurotransmissão mediante o antagonismo do receptor 5-HT6
da histamina para favorecer a ação de
outros neurotramissores a nível cerebral.
Também neste caso, já finalizou a fase
de recrutamento ativo mas os resultados
serão conhecidos no início de 2017.
Finalmente, a Boehringer apostou por
mecanismos inovadores para uma fase
inicial e precoce de doença, numa tentativa de favorecer a plasticidade das
sinapses entre os neurónios. Nestes últimos estudos (BI 40936), os únicos de
fase II que decorrem neste momento em
Portugal, quer em fase de demência li-

geira (BI 1289.7) como em fase prodrómica (BI 1289.5), ao contrário dos restantes mencionados de fase III, em que
se tenta comparar a eficácia e os efeitos
secundários com um tratamento standard ou equivalente, são testados aspetos de natureza fármaco-biológica para
determinar a melhor relação eficácia-segurança. Existem cinco centros que
participam no estudo prodrómico e oito
na fase ligeira, repartidos entre Coimbra,
Braga, Matosinhos, Guimarães e a grande Lisboa.
O panorama em definitivo resulta encorajador para doentes e médicos, pois o
esforço feito pela Indústria nos últimos
anos parece estar a começar a dar alguns frutos, sobretudo em fases precoces da doença,
A clareza e a disponibilidade de informação sobre a investigação que está a ser
desenvolvida poderá ajudar futuramente
novos doentes e contribuir como já o
fez a nível internacional para um melhor
conhecimento das patologias como o Alzheimer em que ainda existem aspectos
terapêuticos a melhorar.
Novembro 2016
Profª Doutora Ana Valverde
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ser cuidador
Mobiliário e Decoração

Como tornar o mobiliário e a decoração
mais seguros e confortáveis para a pessoa com demência, sua família e cuidadores?
Apesar das sugestões não serem aplicáveis a todas as pessoas ou situações,
aqui pode encontrar uma possível solução para um problema resultante do mobiliário ou da decoração da residência.
O objetivo de fazer qualquer alteração
no mobiliário e na decoração da casa de
uma pessoa com demência é ajudá-la
a orientar-se nos espaços e manter um
ambiente familiar. As alterações devem:
• Evocar memórias;
• Apoiar a mobilidade independente e
facilitar à pessoa sentar-se/levantar-se das cadeiras;
• Garantir que as elevações e transferências são mais fáceis e seguras para
a família e cuidadores.
O que se pode tentar...
Mobiliário
Algumas pessoas com demência utilizam os móveis como apoio, quando se
deslocam de um local para outro, para
evitar as quedas. Pode tornar-se necessário retirar as cadeiras com rodas e de
balanço, bem como quaisquer obstáculos nas áreas de passagem, tais como
mesas de apoio e apoios para pés.
Provavelmente, será necessário ter ou adquirir uma poltrona confortável e resistente,
que facilite a pessoa sentar-se e levantar-se. Existem vários elementos a considerar
quando se escolhe uma cadeira:
• A cadeira deve ser estável;
• Se tiver rodas, devem ser travadas;

• Se tiver um comando para reclinar,
deve ser colocado atrás da cadeira,
fora do alcance da pessoa;
• Idealmente, os apoios de braços devem ser fortes, mais compridos do
que o assento, suaves e sem arestas;
• A cadeira deve ser mais alta do que o
habitual. Existem assentos especiais
para aumentar a altura de uma cadeira;
• Deverão ser de tecido facilmente lavável, à prova de água ou ter uma almofada impermeável no assento. Existem
tecidos à prova de água com vários
padrões e cores;
• Idealmente, o tecido deve ser de uma
cor que contraste com o chão e as paredes, para que a pessoa veja a cadeira mais facilmente;
• As cadeiras reclináveis podem ser
confortáveis e seguras para as pessoas que têm tendência para cair
para a frente, quando sentadas num
assento plano. As cadeiras que têm
elevação automática para ajudar as
pessoas a levantarem-se, podem ser
assustadoras para algumas pessoas
com demência.
As pessoas com demência têm frequentemente dificuldade em avaliar a distância
a que se encontram dos móveis ou bancadas e, por isso, sofrem muitas contusões e equimoses. Retire os móveis com
arestas afiadas ou encontre uma forma de
almofadar ou cobrir as arestas, como por
exemplo lixar, colocar esponja de borracha ou protetores de cantos. Se necessário, retire os ornamentos valiosos e frágeis.
Armários e gavetas
Se a pessoa com Demência remexe
constantemente nas gavetas e armários

e coloca os artigos noutro lugar, pode
tornar-se necessário trancar alguns armários para impedir o acesso a artigos
quebráveis ou perigosos, ou para evitar
que a pessoa mexa em documentos importantes. Sempre que possível, escolha
fechaduras discretas.
Por outro lado, facilite o acesso a alguns
armários, caixas e recipientes com artigos seguros e interessantes, que evoquem memórias na pessoa ou que a estimulem pela atividade em si, e também
pelas texturas ou cores.
Muitas pessoas com demência, devido ao facto de já não se lembrarem de
como utilizar os armários, perdem o
acesso às suas coisas. Algumas coisas
que estão guardadas em secretárias e
armários podem ocasionalmente ser
colocadas à vista, para se verificar se a
pessoa tem interesse em vê-las. Depois,
pode-se fazer uma triagem.
Decoração
Retire os objetos pontiagudos que possam provocar ferimentos, como por
exemplo utensílios para a lareira, abre-cartas, tesouras e abre-garrafas.
Retire os quadros ou os móveis que estejam eventualmente a perturbar a pessoa.
Por vezes, os padrões do papel de parede, cortinas e estofos podem ser perturbadores para as pessoas com demência, pois os podem confundir com
objetos ou insetos.
Tente pendurar uma gravura com uma
imagem calma da natureza. Algumas
pessoas gostam de pendurar nas paredes coisas com diferentes texturas para a
pessoa com demência poder tocar-lhes.
Mantenha ou exponha fotografias, ornamentos e outras recordações que evoquem memórias. As fotografias podem
ser rotuladas com os nomes e tipos de
relação entre as pessoas. Tente mostrar
fotografias da infância da pessoa.
As fotografias da pessoa com demência em eventos recentes com amigos e
familiares podem ser utilizadas para reforçar o seu sentimento de identidade e
memória recente.
Tente descobrir a forma como a casa da
pessoa era decorada quando era mais
jovem. Alguns desses estilos de decoração ou objetos do passado podem vir a
proporcionar algum conforto.
Os trabalhos feitos pela pessoa com
demência, tais como pinturas, peças
de artesanato, ou bordados podem ser
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emoldurados e expostos para reforçar a
autoestima da pessoa e fornecer tópicos
de conversação positiva para as visitas.
Caso faça uma nova decoração, é importante manter o espaço familiar, alterar o
mínimo possível, reduzir a desorganização,
aumentar o conforto e evocar memórias.
Existem diferentes abordagens para utilização e reconhecimento da cor pelas
pessoas com demência:
• As cores pastel são vistas como cinzento, pelo que se recomenda a utilização de cores primárias vivas;
• As cores brilhantes causam mais distracção e podem ser desconfortáveis,
pelo que se sugere a utilização de cores suaves e opacas.
As cores podem ainda ser usadas para
disfarçar saídas ou divisões que não são
seguras para a pessoa, pintando as portas da mesma cor que as paredes.
Pintar as portas numa cor que contraste
com a cor da parede ajuda as pessoas a
encontrarem a porta. Deve ser utilizada
uma tinta opaca para evitar o reflexo de
brilho.
Criar um ambiente
tranquilo
Aqui pode encontrar sugestões para
criar uma atmosfera tranquila na casa de
uma pessoa com demência. Apesar das
sugestões não serem aplicáveis a todas
as pessoas ou situações, aqui pode encontrar uma possível solução para um
problema específico que esteja a experienciar em casa.
Criar uma atmosfera relaxante e reconfortante pode ter muitos benefícios para
a pessoa com demência e, consequentemente, para a sua família e cuidadores.
Um ambiente calmo pode:
• Manter a familiaridade com as rotinas;
• Minimizar a confusão ao reduzir a desorganização, o ruído, os brilhos intensos e as possibilidades de escolha;
• Ajudar a pessoa com demência a concentrar-se e a descansar;
• Proporcionar algumas atividades úteis.
Em casa a pessoa com demência pode
ficar perturbada com várias coisas, por
exemplo:
• Tapetes e mobiliário com padrões
confusos;
• Sombras ou encandeamento que podem provocar-lhe desorientação;
• Sentir-se perturbada pela televisão;
• Ficar agitada devido a ruídos altos ou
simultâneos;

• Ficar confusa devido a alterações no
ambiente;
• Perder-se e não ser capaz de encontrar as coisas.

• Aromaterapia;
• Massagem no couro cabeludo, mãos
e pés;
• Banho com óleo de lavanda;
• Spa.

O que tentar
Rotinas
Mantenha a mesma rotina e a mesma
posição para as coisas dentro de casa.
Ajude a pessoa com demência a preparar-se para alterações no ambiente,
nas rotinas, para atividades e eventos.
Comunique as alterações com antecedência e deixe um registo para lembrar
o acontecimento desse dia. Utilize também um diário ou calendário.
Ruídos
Limite as distrações e controle o barulho. Tente que não exista mais do que
uma fonte de ruído ao mesmo tempo,
nem ruídos simultâneos durante uma
conversa. Caso seja necessário, limite
o número de visitas e de conversas simultâneas.
Se isso estiver a perturbar, desligue a
televisão ou escolha os programas com
cuidado, evite mudar de canal e se for
necessário desligue o rádio. No entanto,
algumas pessoas preferem manter a televisão ou rádio ligados, com um volume
baixo do som, por ser familiar.
Baixe o volume do toque do telefone ou
utilize um atendedor de chamadas.
Os tampões para os ouvidos podem ser
uma forma de reduzir o nível do barulho, especialmente em locais ruidosos e
com muitas pessoas, como os centros
comerciais.
Providencie uma música ambiente agradável, músicas favoritas, familiares ou
relaxantes.
Tente colocar vídeos da natureza sobre
florestas, jardins e oceanos.
Cantar pode ter um efeito tranquilizador
em algumas pessoas. Tente cantar as
músicas favoritas e canções de embalar para relaxar a pessoa. Existem vários
CDs de canções de embalar.
Iluminação e espelhos
Elimine as sombras, brilhos e reflexos
que possam confundir ou assustar a
pessoa com demência.
Animais de estimação
Os animais de estimação são uma fonte muito importante de conforto e relaxamento para muitas pessoas com Demência.
Terapias e atividades
Exemplos de estratégias para acalmar a
pessoa são:

Se tiver um quarto vago em casa, transforme-o num local tranquilo, com uma
cadeira confortável e quaisquer coisas
que ajudem a pessoa com demência
a relaxar, tais como música, vasos de
plantas ou aromoterapia. Esta divisão
pode funcionar como um sítio de retiro,
no caso de a pessoa ficar agitada.
As atividades recreativas têm um efeito
muito tranquilizador em algumas pessoas. Qualquer das seguintes atividades
pode ser apropriada:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Caminhar;
Utilizar uma bicicleta ergométrica;
Pescar;
Praticar atividades musicais, tais
como cantar num coro, tocar piano ou
órgão;
Praticar atividades ao ar livre, tais
como regar, jardinar ou sentar-se num
jardim;
Visitar lugares tranquilos, tais como
parques, bosques e praias;
Fazer tarefas domésticas, tais como
lavar ou dobrar a roupa lavada;
Ler ou serem lidos livros à pessoa;
Pintar, esculpir barro ou entreter-se
com caixas de atividades.

Adormecer
Exemplos de estratégias para induzir o
sono são:
• Colocar música relaxante;
• Aquecer a cama;
• Colocar uma luz de presença para ajudar a pessoa a reconhecer onde está
quando acorda durante a noite;
• Reduzir a cafeína;
• Beber chás de plantas relaxantes;
• Reduzir alimentos doces antes de
dormir.
Decoração
As seguintes abordagens de decoração
podem ser úteis para reduzir a confusão:
• Utilizar cores lisas e sem padrões;
• Utilizar cores contrastantes, para ajudar a pessoa a ver onde acaba o chão
e começa a parede;
• Utilizar cores fortes, mas calmantes evitar cores muito pálidas que podem
ser difíceis de ver ou cores muito vivas que podem estimular demasiado
a pessoa.
Adaptado de Alzheimer Austrália
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Informação
para os pais e avós
Aqui explicam-se algumas formas de
como os jovens podem ser afetados,
quando alguém que lhes é próximo tem
Demência. Enumeram-se algumas perguntas que as crianças podem fazer e
formas de os pais e avós lidarem com
estas.
Embora a grande maioria das pessoas
com Demência seja idosa, podem existir
crianças e adolescentes a viver na mesma casa ou na sua proximidade, que
são fortemente afetadas pela doença de
alguém que amam. Por exemplo, a avó
pode ser diagnosticada com Demência
ou, no caso de uma Demência precoce, o diagnóstico pode ser feito ao pai.
Numa altura em que os jovens estão a
tentar lidar com o seu crescimento, têm
também de lidar com um membro da família que está doente.
Lembre-se que as crianças não conseguem, de uma só vez, assimilar muita
informação. Explique as coisas de uma
forma simples e adequada ao seu nível
de desenvolvimento.
Informar as crianças
A forma mais importante para ajudar os
filhos ou netos a lidarem com a Demência é falar abertamente e estar disposto
a ouvir. Eles necessitam da oportunidade de fazer perguntas e expressar os
seus sentimentos, sem terem medo de
uma reação negativa.

Adolescentes
Os adolescentes são, geralmente, bons a
expressarem-se a si próprios e aos seus
sentimentos, mas não se surpreenda se
não tiverem a iniciativa para conversarem
sobre o assunto. Preste atenção a sinais
do seu comportamento que indiquem
que o adolescente está a preocupado e
tente falar abertamente com ele.
Alguns jovens podem ter dificuldade
em falar com os pais, por não quererem preocupá-los ou por recearem que
fiquem tristes ou, ainda, que possam
tornar-se um fardo adicional. Os jovens
podem preferir falar com pessoas da sua
idade ou com um conselheiro.
Lembre-se
Os jovens irão reagir de forma diferente
consoante:
• A idade e o estádio de desenvolvimento;
• A personalidade;
• A importância que a pessoa com Demência tem nas suas vidas;
• Quantas vezes interagem com essa
pessoa.
Perguntas que os jovens
podem fazer:
• O que está a acontecer à pessoa com
Demência?

• Porque é que isto está a acontecer?
• Porque é que a medicina não consegue tratá-la?
• Fiz alguma coisa para a pessoa ficar
doente?
• Será que também vou ter esta doença?
• A pessoa vai morrer?
• O que posso fazer para que a pessoa
fique melhor?
• Quem vai cuidar de mim?
• Porque é que todos estão tão tristes e
zangados?
• Porque é que as coisas não podem ser
como antes?
Emoções que os jovens
podem sentir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medo;
Culpa;
Negação;
Ciúme;
Ressentimento;
Frustração;
Raiva;
Tristeza;
Tensão e stress;
Constrangimento;
Enorme sentimento de responsabilidade;
• Falta de vontade de assumir responsabilidade;
• Desespero e desânimo;
• Desamparo.
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MARIA LEONOR GUIMARÃES
Testemunhos

O que pode tentar

• Mostre-lhes que são amados;
• Reconheça que para eles também é
difícil;
• Permita que os jovens digam o que
realmente sentem e não tenha medo
dos sentimentos deles ou dos seus
próprios sentimentos;
• Ajude-os a enfrentar e a lidar com os
piores medos. Às vezes, esses medos
podem ser irreais, mas são certamente muito reais para a criança;
• Tanto quanto possível, tente manter a
estrutura familiar. Continuem a fazer
algumas coisas que anteriormente faziam em família, pois isso vai dar aos
seus filhos um sentimento de segurança e autoconfiança;
• Tente diariamente passar algum tempo
com os jovens. É importante que eles
continuem a ter um tempo privado em
que sejam o foco da sua atenção;
• Faça planos para a família e execute-os. Seja persistente, mesmo que os
jovens não fiquem muito entusiasmados com as suas sugestões;
• Utilize os serviços de prestação de
cuidados temporários, para que todos
façam uma pausa;
• Estimule os adolescentes a prosseguirem com as suas vidas e a realizarem
os seus próprios planos;
• Lide com os conflitos e problemas,
com objetividade e muita calma. Não
os ignore;
• Reserve alturas especiais para a família discutir as responsabilidades e os
problemas, mas tente que o “ajudar”
não se torne no interesse primordial;
• Informe o professor da criança ou o
psicólogo da escola de que alguém
da família tem Demência. De vez em
quando, contacte a escola para saber
se a criança tem manifestado quaisquer problemas;
• Incentive a aprendizagem sobre a demência no contexto escolar.
Os cuidadores precisam cuidar de si
próprios e de tranquilizar as crianças de
que não vão adoecer também.

Adaptado de Alzheimer Austrália

2017 começa triste. Despedimo-nos de uma das
mais dedicadas voluntárias da Alzheimer Portugal. Discretamente e sem aviso, deixou-nos. Até
quase ao último dia trabalhou incansavelmente
para nós e para a nossa causa. Lembro-me dos
desafios que, como colegas de direcção, fomos
abraçando ao longo dos anos: a saida da antiga
sede na Rua João de Menezes; a mudança para
a Av. de Ceuta onde seguimos todos os passos
necessários para criar, em 2003, o primeiro centro de dia para pessoas com demência em Portugal, ao qual demos o nome do nosso fundador
– O Centro de Dia Professor Doutor Carlos Garcia; a cedência, pelo Município de Cascais, do
terreno onde hoje funciona a Casa do Alecrim.
Estes são apenas alguns dos momentos mais
significativos da Alzheimer Portugal que tive o
privilégio de com ela partilhar.
Recordo também todas as divergências, todos
os ralhetes que me deu, todas as verdades, por
mais duras que fossem, que nunca hesitou em
me dizer, pois, como sempre referia, conhecia-me desde antes de eu ter nascido. E assim era.
Os meus pais eram seus amigos desde o tempo
da faculdade.
Foi precisamente a doença de Alzheimer que
acompanhou a minha mãe desde os cinquenta
e poucos anos, que aproximou a Leonor da Alzheimer Portugal. Conforme fui constatando ao
longo do tempo, para muitos familiares e amigos
é extremamente difícil aceitar e aprender a lidar
com as pessoas com demência. Esta doença que
transforma quem nos habituámos a ver cheios de
vida, projectos e alegria e com quem partilhámos
tantos momentos felizes e marcantes da nossa
vida - os tempos da faculdade, o nascimento e
crescimento dos filhos, as férias – afasta-nos,
cria barreiras quase impossíveis de transpor. É
difícil aceitar que alguém que nos está tão próximo, deixou de nos reconhecer, não sabe o nosso
nome, não consegue partilhar memórias, não é
capaz de comentar connosco um livro, um filme
ou manter connosco uma conversa.
Como sublimar tudo isto? Cada um encontra a
sua maneira. E a Leonor encontrou-a dedicando-se de alma e coração à Alzheimer Portugal,
trabalhando intensa e produtivamente. Fê-lo
como dirigente e como voluntária. Colocou a
sua inteligência, experiência e conhecimento ao
serviço desta causa que nos une. Apesar das dores e da falta de forças com que já se deparava,
não deixou de estar presente na Venda de Natal
de 2016, para a qual, como sempre, trabalhou
durante todo o ano, com imenso entusiasmo e
determinação para conseguir o melhor resultado.
Por que nos terá deixado, desta forma inesperada? Quis Deus, o Destino, ou simplesmente a
Natureza, que a Leonor não fosse traída pela falta
de memória ou pela dependência. Sem vontade
ou sem liberdade não seria ela ou seria ela sujeita
a um castigo que não merecia.
Ainda ouço as suas gargalhadas.
Maria do Rosário Zincke dos Reis

É com muita tristeza que comunicamos aos nossos associados que faleceu a Dra. Maria
Leonor Guimarães, até há pouco Vice-Presidente da Direcção
Nacional e voluntária exemplar
desde longa data. Deixou-nos
de forma inesperada. Trabalhou incansavelmente para a
Alzheimer Portugal quase até
ao último dia. Ficará para sempre na nossa memória.
José Carreira (Presidente
da Direcção Nacional da
Alzheimer Portugal)

Fiquei bastante chocado com a
notícia da morte da Dr.ª Maria
Leonor.
Custa aceitar que uma Senhora
que tanto deu a todos nós na
Associação, o que eu especialmente testemunhei nestes últimos anos, na Direção, tenha sofrido a injustiça de partir quando
merecia agora descansar entre
nós e com a Família, do muito
esforço que desenvolveu.
Foi uma vida profissional muito
intensa desde há cerca de 50
anos e com muito trabalho a nível cívico e de serviço público,
esforçado e brilhante, e feito
com base em valores sólidos.
Foi na nossa Associação uma
referência como dirigente e
voluntária, a quem se devem
muitas iniciativas, muito conhecimento que transmitiu e muita
ponderação e rigor nas decisões que fomos tomando.
É sem sombra de dúvidas uma
perda enorme para a Família e
para a Associação.
Que na Associação consigamos sempre ver a figura da Dra.
Leonor Guimarães como uma
referência de trabalho, de conhecimento e também de bons
momentos, de diálogos inteligentes, como eu vou recordar
sempre.
João Carneiro da Silva
(Presidente da anterior
Direçao Nacional)

CAFÉ MEMORIA
CHEGA A ALMADA E BARCELOS
Já são treze os locais
de encontro
No dia 20 de dezembro, às 16h30, a Sonae
Sierra e a Associação Alzheimer Portugal
assinaram um protocolo com a Câmara
Municipal de Almada, a Santa Casa da Misericórdia de Almada e membros do Grupo Concelhio de Idosos de Almada, para
a criação do CAFÉ MEMÓRIA em Almada.
As sessões irão funcionar no Museu da
Cidade de Almada, nos segundos sábados de cada mês, das 10h30 às 12h30,
com entrada livre e sem necessidade de
inscrição prévia.
A expansão do projeto à cidade de Almada está integrada na estratégia de
alargamento da iniciativa a diferentes
regiões do país, com o objetivo de levar
esta resposta social a um número cada
vez maior de pessoas com problemas de
memória ou demência, seus familiares e
cuidadores. Com este acordo, o projeto
criado em 2013 passa a contar com treze
locais de encontro: Lisboa (em três espaços diferentes), Cascais, Porto, Viana do
Castelo, Oeiras, Viseu, Braga, Guimarães,
Madeira, Barcelos e, agora, Almada.
A propósito da chegada do CAFÉ MEMÓRIA a Almada, Elsa Monteiro, Diretora de
Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Sonae Sierra, referiu: “É com
enorme satisfação que terminamos o ano

com a abertura de mais um CAFÉ MEMÓRIA, a terceira só em 2016. É muito gratificante podermos ser um agente facilitador
e mobilizador deste ponto de encontro e
sentirmos que ao longo deste ano fizemos
a diferença na vida de muitas pessoas.
Esperamos em 2017 ver mais entidades
a associarem-se à iniciativa, permitindo
fazê-la chegar a mais pessoas”.
À semelhança de Almada, Barcelos também vai contar com um Café Memória ,
cujo protocolo foi assinado entre a Sonae
Sierra e a Associação Alzheimer Portugal
com a Câmara Municipal de Barcelos e
a Casa de Saúde S. João de Deus para
abertura de um ponto de encontro neste
concelho. As sessões irão funcionar no
Café na Praça, em Barcelos, nos segundos sábados de cada mês, das 10h00 às
12h00, com entrada livre e sem necessidade de inscrição prévia. A primeira sessão está agendada já para o próximo dia
11 de fevereiro de 2017.
O CAFÉ MEMÓRIA é um local de encontro destinado a pessoas com problemas
de memória ou demência, seus familiares e cuidadores.
Desde o seu lançamento (2013), já se
realizaram 270 sessões, com mais de
4.500 participações, maioritariamente de
cuidadores e familiares de pessoas com
demência, e formaram-se cerca de 330
voluntários que já dedicaram perto de

Almada
Local: Museu Municipal da cidade
Horário: das 10h30 às 12h30 | Data: 2.º sábado de cada mês
Barcelos
Local: Café na Praça
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 2.º sábado de cada mês
Braga
Local: Café “A Brasileira” - Largo Barão de São Martinho
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 2.º sábado de cada mês
Cascais
Local: Restaurante Portugália - CascaiShopping
Horário: das 09h00 às 11h00 | Data: 3.º sábado de cada mês
Guimarães
Local: Café Concerto do Centro Cultural Vila Flor
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 4.º sábado de cada mês
Lisboa - Chiado
Local: Cafetaria do Museu de S. Roque, Largo Trindade Coelho
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 2.º sábado de cada mês
Lisboa- Colombo
Local: Restaurante Portugália - Centro Colombo, Lisboa
Horário: das 09h00 às 11h00 | Data: 1.º sábado de cada mês

8.000 horas ao projeto. Os Cafés Memória
contaram ainda com a presença de cerca
de 550 convidados, entre especialistas e
pessoas interessadas na área das demências. Graças a este esforço conjunto foi
possível, durante o ano de 2016, a abertura de 3 novos CAFÉS MEMÓRIA no país.
A iniciativa tem como objetivo proporcionar um local de encontro para partilha de
experiências e suporte mútuo a pessoas
com problemas de memória ou demência, seus familiares e cuidadores, com
o acompanhamento de profissionais de
saúde e de ação social. O CAFÉ MEMÓRIA pretende, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e redução do
isolamento social em que muitas destas
pessoas muitas vezes se encontram.

Lisboa- Castilho
Local: Espaço Atmosfera M, Rua Castilho, n.º 5
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 3.º sábado de cada mês
Madeira
Local: Restaurante Yuan Sushi Wok - MadeiraShopping
Horário: das 09h00 às 11h00 | Data: 4.º sábado de cada mês
Oeiras
Local: Fórum Apoio, R. Margarida Palla, 23 A, Algés
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 4.º sábado de cada mês
Porto
Local: Espaço Atmosfera M, Rua Júlio Dinis, nº 158-160
Horário: das 10h00 às 12h00 | Data: 2.º sábado de cada mês
Viana do Castelo
Local: Restaurante «Camelo» - Estação Viana Shopping
Horário: das 9h00 às 11h00 Data: 4.º sábado de cada mês
Viseu
Local: Esc. Superior de Educação de Viseu, R. Maximiano Aragão
Horário: das 10h00 às 12h00 Data: 4.º sábado de cada mês
Sessões do Café Memória
Os encontros iniciam-se com o acolhimento individual de
cada um dos participantes e prosseguem com a apresentação de um tema por um orador ou a realização de atividades.
Contempla também uma pausa para café destinada a promover um momento de convívio entre todos.
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FORMAÇÃO
aÇÕES AGENDADAS

18 de abril de 2017 | 10h-13h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Aspectos
Jurídicos”
18 de abril de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Testamento Vital”
22 de maio de 2017 | 10h-13h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Relações
Interpessoais”
22 de maio de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Comunicação e Assertividade na Doença de
Alzheimer”
26 de Maio de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Respostas Sociais”

Como lidar com a doença
de Alzheimer?
Com a formação ministrada pela Alzheimer Portugal conseguirá obter
conhecimentos específicos que lhe
permitirão a prestação de serviços
adequados à pessoa com Demência,
tendo em conta as suas reais necessidades e especificidades.
A Alzheimer Portugal é reconhecida
como Entidade Formadora pela DGERT
(Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) desde 2006 e certificada desde 2016. Assim, a Alzheimer
Portugal, nos seus cursos e Workshops,
emite Certificados de Formação Profissional, podendo a sua formação estar
integrada nas horas de formação obrigatórias, ao abrigo do disposto nos artigos
130º e 131º do Código do Trabalho.
Para consultar o calendário atualizado
das atividades de formação visite www.
alzheimerportugal.org ou contacte a
Sede ou Delegação mais próxima de si.
SEDE - LISBOA

WORKSHOPS PARA PÚBLICO
EM GERAL:
20 de fevereiro de 2017 | 10h-13h “Lidar com a Doença de Alzheimer – Abordagem Centrada na Pessoa”

20 de fevereiro de 2017 | 14h-17h “Lidar com a Doença de Alzheimer – Estratégias nas atividades de vida diária”
21 de fevereiro de 2017 | 10h-13h “Lidar com a Doença de Alzheimer – Aspectos Jurídicos”
21 de fevereiro de 2017 | 14h-17h “Lidar com a Doença de Alzheimer – Testamento Vital”
24 de fevereiro de 2017 | 14h-17h “Lidar com a Doença de Alzheimer – Respostas Sociais”
16 de março de 2017 | 13h-16h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Ocupação”
17 de março de 2017 | 13h-16h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Prevenção
de Quedas e Adaptações em Casa”
20 de março de 2017 | 10h-13h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Relações
Interpessoais”
20 de março de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Comunicação e Assertividade na Doença de
Alzheimer”
27 de março de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Nutrição”
12 de abril de 2017 | 10h-13h
“Demências: Alterações Cognitivas e
Comportamentais”
17 de abril de 2017 | 10h-13h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Abordagem Centrada na Pessoa”
17 de abril de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Estratégias nas atividades de vida diária”

WORKSHOPS PARA CUIDADORES
INFORMAIS - FAMILIARES:
27 de fevereiro de 2017 | 14h-18h “Estratégias para o Bem-Estar do Cuidador
Cansado”
29 de maio de 2017 | 14h-18h “Estratégias para o Bem-Estar do Cuidador
Cansado”
WORKSHOPS PARA CUIDADORES
FORMAIS NÍVEL 5 –TÉCNICOS
SUPERIORES
4 de abril de 2017 | 14h-18h “Lidar com
a Doença de Alzheimer: Dilemas Éticos”
12 de abril de 2017 | 14h-17h “Lidar
com a Doença de Alzheimer – Estimulação Cognitiva na Demência”
18 de maio de 2017 | 10h-13h “Competências Pessoais e Trabalho em Equipa”
23 de maio de 2017 | 14h-18h “Lidar
com a Doença de Alzheimer: Luto”
WORKSHOPS PARA CUIDADOTES
FORMAIS NÍVEL 1 - AUXILIARES
DE AÇÃO DIRETA
18 de maio de 2017 | 10h-13h “Competências Pessoais e Trabalho em Equipa”
INSCRIÇÕES
15.00€ para associados
20.00€ para não associados
Para mais informações contacte
o Departamento de Formação da
Alzheimer Portugal:
Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3
Quinta do Loureiro 1300 – 125 Lisboa
T. 213 610 463
E. formacao@alzheimerportugal.org
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Iniciativa “Correr Contra a Demência” angaria
mais de 2 mil euros para a Alzheimer Portugal

GRUPOS DE SUPORTE
por todo o país
Uma oportunidade de encontro de
familiares e amigos de pessoas com
Demência, cuidadores que vivem
problemas idênticos e que, em comum, os podem analisar, trocando
impressões e experiências, dando e
recebendo sugestões.
SEDE - LISBOA
Primeiro sáb. de cada mês, às 14h30
e terceiro ou quarto sáb. de cada mês,
às 10h00, nas instalações do Centro de
Dia da Alzheimer Portugal, em Lisboa.
CASA DO ALECRIM - ALAPRAIA
Segunda 4.ª f. de cada mês, às 18h30,
nas instalações da Casa do Alecrim.
NÚCLEO RIBATEJO
Última 5.ª f. de cada mês, às 18h00,
no Núcleo do Ribatejo da Alzheimer
Portugal, em Almeirim.
DELEGAÇÃO NORTE
Última 4.ª f. de cada mês, às 14h00, no
Serviço de Psiquiatria do Hospital S.
João e primeiro sáb. de cada mês, às
11h00, no espaço Atmosfera M (sala de
formação 1), na Rua Júlio Dinis, n.º 158,
160 (Porto), junto à praça da Galiza.
NÚCLEO AVEIRO
Primeira 6.ª f. de cada mês, às 17h30
no Centro de Saúde de Aveiro.
DELEGAÇÃO CENTRO
Primeira 2.ª f. de cada mês às 16h00, na
sala de Formação da Delegação Centro da Alzheimer Portugal, em Pombal.
COIMBRA
Terceira 5.ª f. de cada mês, às 18h30
no espaço do Fórum da Associação
ABCD de São Romão.
VISEU
Segunda 5.ª f. de cada mês, às
16h00, na Rua João Mendes, n.º 51,
R/C Esq, Viseu.
Para mais informações e para
confirmar a sua presença, contacte a Sede ou respetiva Delegação.

José Pedro Rua foi o promotor da iniciativa “Correr Contra a Demência”, cujo principal objetivo era dar a conhecer o trabalho da Alzheimer Portugal e alertar para a
doença de Alzheimer e para a forma como
afecta doentes, cuidadores e familiares.
José Pedro Rua propôs-se correr as maratonas de Lisboa e do Porto para apoiar
a Associação Alzheimer Portugal, fazendo
a divulgação da iniciativa no facebook e
vestindo uma camisola alusiva à mesma.
Simultaneamente ocorreu uma acção de
angariação de fundos, apelando a todos
os seus amigos e seguidores no Facebook no sentido de contribuírem para o
objetivo final. José Pedro Rua vestiu então a camisola da Alzheimer Portugal e

Venda de Natal 2016
A Venda de Natal 2016 da Alzheimer
Portugal abriu portas no dia 15 de novembro em Lisboa, na Avenida de
Roma, n.º 51, em loja de novo gentilmente cedida pelo Montepio Geral.
Desde o seu início, esta iniciativa da
Alzheimer Portugal tem
como fim apoiar as pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, no acesso a fraldas e
outros produtos de higiene
e bem-estar para doentes
incontinentes, pelo que a
totalidade do valor angariado reverte a favor do “Programa Apoio na Incontinência”. Este projeto dirige-se
aos Associados mais carenciados para a obtenção daqueles
materiais, mediante uma candidatura,
cujo prazo terminou em 31 de janeiro
último, tal como anunciado na nossa
revista anterior (n.º 64).
Sendo já uma tradição na Associação, a
Venda de Natal começou com contornos
mais pequenos e tem vindo a tornar-se
cada ano maior, permitindo ajudar cada

correu a Maratona de Lisboa no dia 2 de
outubro e a Maratona do Porto no dia 6
de novembro.
No total, com esta iniciativa, foram angariados 2137 euros que permitirão à
Alzheimer Portugal alargar os seus projetos nacionais de informação, formação
e apoio às pessoas com Doença de Alzheimer, suas famílias e cuidadores.
São gestos como este, de alguém que decide criar um movimento solidário em torno
de uma causa, que nos fazem acreditar que
todos os esforços valem a pena e que juntos conseguimos fazer a diferença!
Muito obrigado a todos os que colaboraram e em especial ao José Pedro Rua por
toda a sua dedicação e generosidade.

vez mais Associados. A sua realização
não seria, porém, possível sem o apoio
do Montepio, que nos últimos anos tem
vindo a assegurar gratuitamente os espaços, e de um conjunto alargado de
empresas e pessoas individuais que
oferecem produtos para venda.
De realçar ainda que o sucesso desta iniciativa em
muito se deve ao esforço
incansável e verdadeiramente admirável do grupo
de voluntárias que, há já
largos anos, dinamiza esta
iniciativa de relevo para
que a Alzheimer Portugal
consiga dar cumprimento
à sua missão de apoiar as
pessoas com demência e
os seus familiares.
Por toda esta cadeia de boas vontades,
a Alzheimer Portugal agradece muito
sentidamente a todos os que tornaram
a Venda de Natal 2016 uma realidade,
com resultados muito positivos, tendo
assim contribuído para que mais uma
vez se concretize o “Programa Apoio na
Incontinência”.
Bem hajam!

Caminhada Solidária
No dia 11 de dezembro realizou-se uma corrida solidária organizada pelo Grupo de Caminheiros de Évora, na qual a Alzheimer Portugal esteve presente. O Grupo de Caminheiros
de Évora realiza todos os anos em Dezembro uma caminhada na qual o valor da inscrição
reverte para uma Associação de Solidariedade Social. Este ano, o Grupo teve a amabilidade de apoiar a causa da Associação Alzheimer Portugal, doando o valor da inscrição da
caminhada (5€ por pessoa). A Alzheimer Portugal marcou a sua presença na caminhada
e no almoço, com a participação do Engenheiro João Carneiro da Silva (nessa data ainda
Presidente da Direção da Alzheimer Portugal), que recebeu tão generoso donativo, no valor
de 500 euros. São gestos como este que alimentam a nossa causa e nos dão força para
continuar a ajudar quem mais precisa!
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Videojogo é considerado
a maior investigação já feita sobre a demência
Utilizadores estão a
contribuir para a luta
contra a doença de
Alzheimer. Em seis
meses, os investigadores
conseguiram dados que
demorariam 9400 anos em
laboratório.
Mais de 2,4 milhões de pessoas descarregaram o jogo Sea Quest Hero desde
maio, contribuindo para aquela que já é
considerada a maior investigação sobre
demência alguma vez feita. Ao ajudarem
um idoso, ex-explorador dos oceanos, a
recuperar as suas memórias entre mares
e pântanos, os jogadores forneceram dados equivalentes a 9400 anos de pesquisa
laboratorial. Até agora foi possível saber
que a capacidade de orientação espacial
começa a perder-se após o início da idade adulta, que os homens têm um sentido
de orientação ligeiramente melhor do que
o das mulheres e que os países nórdicos
superam todos os outros.
É nos países costeiros que estão os melhores navegadores. Quem acede à apli-

cação para smartphones é convidado a
viajar pelo mundo, perseguindo criaturas
e recolhendo memórias.
Durante o jogo, os dados de navegação
espacial e sentido de orientação de cada
jogador são recolhidos, de forma anónima, e depois combinados com os de
outros jogadores, numa rede de dados.
Seis meses depois de ter sido lançado,
os resultados preliminares do Sea Quest
Hero foram apresentados na conferência Neuroscience 2016, que terminou na
quarta-feira, em San Diego.
Ainda não existe uma forma eficaz de diagnosticar precocemente a doença, antes de
surgirem os primeiros sinais, mas o neurologista Lopes Lima adverte que este diagnóstico, embora “no futuro possa vir a ser

útil, nesta altura não é”. Isto porque, explica,
“não há tratamento para evitar que a doença de Alzheimer apareça”. Isso só iria piorar a vida de quem tivesse um diagnóstico
positivo. “Quando houver tratamento, será
importante que haja testes para detetar a
doença o mais precocemente possível.”
O jogo foi desenvolvido pela Deutsche
Telekom e pela Alzheimer’s Research
UK, uma associação sem fins lucrativos
que apoia a investigação nesta área.
Para mais informação consultar:
http://alzheimerportugal.org/pt/news_
text-78-11-613-videojogo-e-a-maiorinvestigacao-ja-feita-sobre-a-demencia
Fonte: Diário de Notícias

“A Mãe É Que Sabe”
No passado dia 8 de dezembro de 2016
estreou o filme “A Mãe é que Sabe”,
uma comédia de costumes que decorre
durante os anos 70 e 80 até aos dias de
hoje, em Portugal.
Este filme remete para questões intergeracionais, questões de género e de direitos das mulheres, questões relacionadas com a terceira idade e com a saúde,
especificamente a Diabetes e a Doença
de Alzheimer, ainda que de um modo
subtil e num registo humorístico.
O filme conta com um elenco de luxo
(Maria João Abreu, Manuel Cavaco, Dalila Carmo, Bruno Cabrerizo, Margarida
Carpinteiro e Manuela Maria), pelo que

não é de estranhar as excelentes interpretações.
A conhecida atriz Manuela Maria interpreta a tia São, que tem Doença de Alzheimer e que continua a participar em
todos os eventos familiares, sendo que
a família, por vezes, tem dificuldade em
adoptar a melhor estratégia perante os
esquecimentos dela.
Com realização de Nuno Rocha e argumento de Roberto Pereira, esta produção
nacional da Ukbar Filmes e com distribuição da Cinemundo, esteve em cartaz em
vários pontos do país e contou com a
colaboração da Alzheimer Portugal, que
esteve presente no dia da antestreia.
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Centro de Dia
“Memória de Mim” –
atividade de Natal
Peça de Teatro “O Pai”
A Alzheimer Portugal informa os seus associados de que está
em cena a peça “O Pai”, no Teatro Aberto.
O tema da Doença de Alzheimer é abordado na perspectiva
de um homem, personagem interpretada por Joâo Perry, que
envelhece e se vê confrontado com um quotidiano em mutação - a sua família, a sua casa, a sua vida e as suas memórias
- causando-lhe grande confusão e sofrimento.
Como afirma Manuela Morais, membro da Direção da Alzheimer
Portugal: “Esta peça é imperdível. Mesmo para os que nada têm
a ver com esta terrível doença. Ultrapassa, em meu entendimento, esta problemática, pois os idosos, mesmo que de uma
forma menos gravosa, acabam por se confrontar com algumas
das situações que a personagem principal (e também a filha) vão
vivendo. Que bem faz o papel de filha a Ana Guiomar!
Gostaria de encontrar as palavras certas para manifestar a minha admiração, o meu respeito, a minha gratidão pelo grande
actor que é João Perry. Fabuloso! Esmagador! Um desempenho absolutamente perfeito e irrepreensível durante cerca de
1h45, sem interrupção. Não há adjectivos que cheguem para
o felicitar.
Felicito ainda o João Lourenço e a Vera San Payo de Lemos
por terem levado à cena esta extraordinária peça que retrata,
como algures é dito, o “outro lado” da doença de Alzheimer. Na
verdade, é muito comum as pessoas pensarem e dizerem que
quem sofre é a família e não o doente. Não é verdade! Reagi
sempre a este tipo de afirmação, mesmo quando o diagnóstico
não era feito tão atempadamente como actualmente, explicando que na 1ª fase da doença, e mesmo o início da 2ª fase, é o
doente quem mais sofre. (Na 3ª fase, ninguém sabe...).”
“O Pai” é uma readaptação da peça “The Father” (2012) da autoria do dramaturgo francês Florian Zeller, que ganhou o prémio
“Best Play 2014” no Molière Awards.

FESTA DE NATAL NA CASA
DO ALECRIM
No dia 19 de Dezembro, realizou-se a festa de Natal da
Casa do Alecrim, que mais uma vez proporcionou às famílias estarem com os seus doentes num ambiente festivo e
diferente.
Todos, famílias, colaboradores, convidados e muitos utentes, viveram momentos de verdadeira alegria, num ambiente caloroso, no meio de muita música e cantigas. Foi uma
delícia ver alguns dos utentes tão felizes e a dançar, o que
obviamente aquece os corações dos seus familiares, mas
também os de quantos puderam participar.
A CA agradece aos artistas convidados que generosamente contribuiram para estes momentos tão especiais.

No passado dia 22 de Dezembro de 2016, o Centro de Dia
“Memória de Mim” da Delegação
Norte da Associação Alzheimer Portugal teve o prazer de
receber a visita das alunas Mariana
Teixeira e Inês Linhares da Escola ACE – Escola de Artes,
para a realização de uma actividade
de Natal com os utentes do Centro de Dia. O nosso grupo
de utentes foi convidado a ouvir
músicas da sua juventude e músicas de Natal, assim como
a participar, cantando e dançando com gosto e alegria.
O nosso agradecimento à Escola ACE, e àquelas alunas
em especial, por uma tarde tão bem passada!

Festa dos Serviços de Lisboa
e do Núcleo do Ribatejo
Fazendo o Fado parte da nossa história
coletiva e da memória
de cada um de nós,
foi com o Fado que
este ano quisemos
presentear todos os
nossos utentes e familiares, procurando
proporcionar-lhes um
momento especial.
Para tal contámos com a notável presença dos fadistas António
Pinto Bastos e Ricardo Ribeiro e respectivos guitarristas, a quem
agradecemos muito sinceramente o momento único que a todos
proporcionaram e, sobretudo, a generosidade da sua atitude ao
acederem participar na nossa Festa de Natal.
Foi também com muita emoção que recebemos o Sr. Fernando
Correia que, com a sua voz doce, o seu humor e alegria, a sua
extraordinária energia e a sua presença encantadora, enriqueceu a nossa festa, trazendo a todos os presentes boa disposição e muito afeto.
Muito obrigado!
Esta foi uma festa conjunta dos Serviços de Lisboa e do Núcleo
do Ribatejo que mostraram aquilo em que se pode traduzir a
união e o trabalho em equipa! Foi com sorrisos e palmas, embalados pelos belíssimos fados com que nos brindaram, que
convivemos, que trouxemos alegria ao nosso dia, fazendo deste
momento um prenúncio de uma época festiva de afeto e alegria.
São estes os votos da Equipa de Lisboa e do Núcleo do Ribatejo.

Viver a demência numa residência assistida
As demências são doenças neurodegenerativas
caracterizadas por alteração de memória, irreversíveis e progressivas que inevitavelmente
conduzem a dependência do doente na realização das suas actividades básicas de vida
diária (comer, tomar banho, vestir-se). Acarretam um enorme desgaste físico e emocional
para os familiares directos, na maioria dos casos
os principais e únicos cuidadores . A institucionalização é habitualmente o último recurso
disponível para assegurar as necessidades
destes doentes e melhorar a qualidade de vida
dos familiares.
A integração destes doentes num ambiente
diferente daquele que é o seu habitual pode
transitoriamente agravar as alterações do comportamento (como a agressividade por exemplo) e a fase de adaptação nem sempre é pacífica
quer para o próprio que passa a viver num ambiente estranho, quer para o familiar que muitas
vezes se culpabiliza pela decisão a que se viu
forçado a tomar. Assim a existência duma equipa
multidisciplinar treinada e rotinada no cuidado
dos doentes dementes é essencial para minimizar estas alterações.

Para marcações:

www.residenciasmontepio.pt
707 207 000

www.residenciasmontepio.pt
Nas Residências Montepio da Parede existe essa
equipa multidisciplinar com médicos (internista
e neurologista), enfermeiros, fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais, assistentes operacionais com treino e formação na abordagem e
orientação dos doentes com demência garantindo as suas necessidades, orientando o plano
terapêutico e melhorando a capacidade funcional através de várias técnicas de estimulação
cognitiva.
Os horários são ajustados às necessidades dos
doentes, a decoração do quarto é personalizada,
estimula-se o convívio e actividades lúdicas
dirigidas aos interesses prévios do doente
demente. Por outro lado a equipa de coordenação e direcção assegura a ponte entre os
familiares e a restante equipa, acabando por
estar atenta aos aspectos psico-sociais destas
famílias.
Drª Cátia Carmona
Médica Neurologista – Residência Montepio Parede
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LINHA DE APOIO

"INFORMAR MAIS"

213 610 465
SEDE
Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3,
Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa,
Tel.: 213 610 460 / 8
Fax.: 213 610 469
E-mail: info@alzheimerportugal.org
Serviço Social:
Tel.: 213 609 300
Centro de Dia Prof. Doutor Carlos Garcia
Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2,
Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa,
Tel.: 213 609 300
Lar e Centro de Dia "Casa do Alecrim"
Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256
Alapraia, 2765-029 Estoril,
Tel: 214 525 145
E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
DELEGAÇÃO DO NORTE
Centro de Dia "Memória de Mim"
Rua do Farol Nascente n.º 47A R/C
4455-301 Lavra,
Tel.: 229 260 912 | 226 066 863
E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
DELEGAÇÃO CENTRO
Centro de Dia do Marquês
Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato
n.º 17, 3100-523 Pombal,
Tel.: 236 219 469
E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org
Gabinete de Coimbra
Bairro São José n.º 13, 3030 Coimbra,
Tel.: 239 716 374
E-mail: iris.laranjeira@alzheimerportugal.org
DELEGAÇÃO DA MADEIRA
Avenida do Colégio Militar,
Complexo Habitacional da Nazaré,
Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 Funchal,
Tel.: 291 772 021
E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org
NÚCLEO DE AVEIRO
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Complexo Social da Quinta da Moita
Oliveirinha,
3810 Aveiro, Tel.: 234 940 480
NÚCLEO DO RIBATEJO
Rua Dom Gonçalo da Silveira n.º 31 - A
2080-114 Almeirim,
Tel.: 243 000 087
E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Gabinetes nas Juntas de Freguesia
do Concelho de Almeirim
Junta de Freguesia de Benfica Ribatejo,
Raposa e Fazendas de Almeirim
Gabinete de Ferreira do Zêzere
C.M. Ferreira do Zêzere,
Sala da Assembleia Municipal, Edifício Paços
do Concelho, Praça Dias Ferreira, 38,

2240-341 Ferreira do Zêzere
Tel.: 249 360 150
Gabinete de Mação
C.M. Mação, Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa,
Câmara Municipal de Mação
(Antiga Escola Secundária),
Rua 5 de Outubro, n.º 25, 6120-752 Mação
Tel.: 241 571 541
Gabinete de Rio Maior
C.M. Rio Maior, (antiga escola primária)
Rua Professor Manuel José Ferreira, n.º 33 B,
2040-270 Rio Maior
Tel.: 243 999 315
Gabinete de Santarém
Edifício da Ex-Escola Prática de Cavalaria,
Praça do Município, 2005-245 Santarém
Tel.: 243 000 087
Gabinete de Torres Novas
Avenida 8 de Julho,
Edifício do Mercado Municipal - Loja a.U.
n.º 17, 2350-724 Torres Novas
GABINETES CUIDAR MELHOR
Tel.: 210 157 092
E-mail: geral@cuidarmelhor.org
CASCAIS
Centro de Convívio do Poço Novo da Junta
de Freguesia de Cascais,
Rua do Poço Novo, 85 A,
2750-467 Cascais
OEIRAS
Centro Juventude de Oeiras
Rua Monsenhor Ferreira de Melo,
2780-141 Nova Oeiras
SINTRA
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho C.M.
Sintra, Rua Dr. Álvaro Vasconcelos, n.º 45,
Portela de Sintra, 2710-420 Sintra
GABINETES COM PROTOCOLO:
AZEITÃO
"Gabinete Alzheimer Casa dos Avós"
Conforto dos Avós Residência Geriátrica
Rua da Salmoura, n.º 9 a 9B Brejos de Azeitão,
Tel.: 212 889 120
BEJA
Gabinete Alémemória
Campus Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares, 7800-295 Beja,
Tel.: 962 334 787 | 966 880 540 | 967 444 730
(a partir das 18h30)
E-mail: gabinete.alememoria@gmail.com
CABECEIRAS DE BASTO
Casa da Juventude, Associativismo, Artes,
Ofícios e das Gerações
Praça Arcipreste Francisco Xavier de Almeida
Barreto, 1.º Piso, 4860-355 Cabeceiras de Basto,
Tel.: 936 260 325 | 969 795 595

CAMINHA
Lar de Santa Rita Rua Pontault Combault, n.º 365,
4910-527, Vila Praia de Âncora
Tel.: 258 921 800
E-mail: gabinetealzheimer.scmcaminha@gmail.com
CAMPO MAIOR
Gabinete Alzheimer.m@ior
Largo Dr. Alberto Santos,
7073-025 Campo Maior,
Tel.: 268 009 100
E-mail: alzheimer.maior@scmcm.pt
FAFE
Lar D.ª Alzira Oliveira Sampaio (Lar 5),
Rua das Cantoneiras n.º 157,
4820-587 Quinchães — Fafe
Tel.: 253 700 690 | 936 260 325 | 969 795 595
FÁTIMA-OURÉM
Estrada de Leiria,
n.º 55, 2495-407 Fátima
Tel.: 249 538 352
E-mail: geral@misericordiafatimaourem.com
GUIMARÃES
Rua da Caldeirôa, n.º 74,
4810-522 Guimarães
Tel.: 253 085 967 | 914 800 261
E-mail: gabinetealzheimerdeguimaraes@gmail.com
LOULÉ / PORTIMÃO
Gabinete Alzheimer
We Care, Teach, Train
Urbanização Quinta Ouriva, Lote 3, Loja 2,
Ladeira do Vau,
8500-498 Portimão,
Tel.: 282 411 723
E-mail: geral@weonline.pt
MIRANDELA
Rua da Republica, 209,
5370-347 Mirandela
(Centro Cívico da Câmara Municipal
de Mirandela)
Tel.: 9364 685 96 | 963 168 159
E-mail: gabinetealzheimerdemirandela@gmail.com
PORTIMÃO
Gabinete Alzheimer das Gardénias
Condomínio Gardenias Living
Vale Lagar n.º 13,
8500-000 Portimão,
Tel.: 282 425 221 | 920 067 800
E-mail: gabinetealzheimerportimao@gmail.com
VIANA DO CASTELO
Rua João Martins Viana, n.º 105
4900-746 Viana do Castelo
Tel.: 258 845 419
E-mail: gabinetealzheimer.viana@gmail.com
VISEU
Centro Apoio Alzheimer Viseu
Rua João Mendes, n.º 51, R/C Esq.
3500-077 Viseu, Tel.: 232 458 235
E-mail: centroapoioalzheimerviseu@gmail.com

www.alzheimerportugal.org

