
A comunidade pode ajudar

Não saber que direcção tomar
pode ser a�itivo. Dependendo das
circunstâncias, pode até levar ao pânico.
Talvez tenha tido a sorte de receber a ajuda de 
um estranho para encontrar o caminho.

3 em cada 5 pessoas com problemas de 
memória relacionados com demência 
perdem-se em algum momento. São mais de 
120 mil moradores do Ontário. Para muitos, 
acontece sem qualquer aviso. Locais conhecidos 
de repente tornam-se estranhos para elas. 
Andam às voltas sem conseguir encontrar o 
caminho de casa. Muitos são idosos, mas uma 
grande percentagem não é.

Perder-se não é apenas a�itivo, pode ser 
também perigoso. Metade das pessoas com 
demência que desaparecem por 24 horas, acaba 
gravemente ferida ou morta.

Daí ser tão importante oferecer assistência se 
encontramos alguém que parece perdido ou 
confuso. A�nal de contas, é a reação que 
esperamos de alguém se estivéssemos na 
mesma situação.

Já alguma vez se perdeu
num lugar desconhecido?

Consulte: FindingYourWayOntario.ca

Para pessoas com demência, 
cada passo é importante.

Financiado pelo



Três passos – como ajudar
    uma pessoa com demência
  que parece perdida

1. Conheça os sinais
• Vestida inapropriadamente para o tempo
• Estática a olhar para os lados por tempo 
 prolongado
• Caminha medindo os passos
• Parece confusa e desorientada
• Repete a mesma pergunta num curto espaço  
 de tempo

2. Saiba o que dizer
• Fale pausadamente e com calma
• Falar alto pode provocar raiva; não presuma 
 que a pessoa tem problemas auditivos
• Use palavras curtas e simples
• Faça perguntas para respostas de "sim" e "não"
• Faça uma pergunta de cada vez, permitindo 
 tempo para a resposta
• Caso necessário, repita a mesma pergunta 
 usando as mesmas palavras. As pessoas 
 com demência podem apenas compreender 
 parte da pergunta de cada vez

3. Saiba o que fazer
• Aproxime-se de frente
• Identi�que-se e explique o porquê da 
 aproximação
• Mantenha um ambiente calmo
• Mantenha o contacto visual
• Evite confrontações
• Evite correcções ou testar a pessoa
• Ligue para a polícia (911) para ajudar a 
 devolver a pessoa a casa em segurança
• Aguarde com a pessoa até a chegada da   
 polícia   
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Para saber como contactar a 
Associação de Alzheimer mais 

próxima, ligue para 2-1-1.


