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Começar com avaliação médica para verificar problemas físicos, corrigir distorções de visão e 

audição ou efeitos colaterais de medicamentos. Deve-se alternar períodos ativos com os de 

descanso, planejando saídas e atividades que sejam gratificantes para o paciente. Se certificar 

que o paciente esteja confortável – que as roupas não sejam apertadas e a temperatura 

inadequada. Simplificar o ambiente pela redução de barulho, número de pessoas e bagunça, 

mantendo a rotina diária o mais consistente possível. Evitar mudança e surpresa porque, para 

algumas pessoas com demência, a mais leve mudança pode levar à confusão e desorientação. 

 

Tentar agendar refeições, banho e caminhadas, no mesmo horário todos os dias, determinando 

uma quantidade de tempo apropriada para aceitar mudança na rotina, quando necessário. 

Manter mobília e objetos no mesmo lugar o tempo todo, orientando o paciente em relação ao 

tempo, usando calendário e relógios numéricos grandes. Certificar-se de que o paciente está 

protegido de se machucar, remover utensílios, ferramentas e objetos pontiagudos do ambiente. 

Tirar o paciente de situação, pessoas ou lugares estressantes. 

 

Gentilmente, guie o paciente no ambiente, enquanto fala numa voz calma e segura. Distrair o 

paciente com atividade ou comidas favoritas, isso pode reduzir sentimentos agitados. Distração e 

não-confrontação são maneiras de lidar com pacientes com comportamento agitado ou raivoso. 

Se exercitar regularmente para reduzir o estresse. Tente caminhar ou dançar, ouvir música de 

sua preferência, massagem e leitura como maneiras de acalmar. Usar um toque físico gentil para 

acalmar o paciente. Segurar as mãos e abraçar pode ser confortável para alguns, mas pode ser 

percebido como sufocante por outros. 

 

Pessoas com doença de Alzheimer (DA) misturam emoções diante de estímulos do dia-a-dia, 

principalmente quando a linguagem é afetada. O reflexo entero-cólico pode não ser percebido 

por cuidadores e qualquer sentimento positivo será transformado em pavor, tristeza e medo. 

Após ter ido ao banheiro, você deve conversar com a pessoa, procurando os meios pelos quais 

ela possa se acalmar. Após conseguir o máximo para ela, dizer que vida pode ser retomada. 
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Do ponto de vista do cérebro, o envelhecer nem sempre é uma doença, às vezes uma 

disfunção. Uma mudança que tenta se adaptar ao complexo ambiente em que vivemos. Para 

isso, é importante que as pessoas tragam consigo aquilo que elas automatizaram para que 

possam adaptar ao novo ambiente que surge a cada momento na vida. As pessoas 

tiveram a oportunidade de acompanhar seu evoluir com orientação técnica, devem ter

prazer de, pelo menos, admir

construiu sua arte, dessa forma, ela acredita que o ontem é hoje. Com isso, sua vaidade 

natural mais uma vez cobre seu corpo de orgulho.
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