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Esperanças

editorial

renovadas

Começo de ano é época de energias renovadas. Fico sempre intrigada com o
efeito psicológico de um calendário novo. Na prática, a virada do ano não muda
absolutamente nada na nossa vida, mas há algo altamente simbólico nessa passagem.
Talvez seja a possibilidade de recomeço, uma espécie de folha em branco para
usarmos como quisermos. São 365 dias novinhos em folha para errarmos, acertarmos
e sermos pessoas melhores.
Acho que a grande beleza da virada do ano é que ela nos enche de esperança.
E esperança é artigo de luxo hoje em dia. Há tanta coisa acontecendo no mundo
que coloca em dúvida nossa visão “copo meio cheio” da vida, não? Mas acredito,
de verdade, que só a esperança e o otimismo são capazes de nos tornar pessoas
melhores e mais felizes.
Nesta edição da revista Convivendo com o Alzheimer, você vai encontrar uma bela
entrevista com o ator Carlos Moreno, que por anos foi o garoto-propaganda da
Bombril. Moreno cuidou de sua mãe, dona Didi, durante toda a evolução da doença
de Alzheimer, e nesse bate-papo conta como o afeto ajuda a dar perspectiva ao ato de
cuidar, especialmente naqueles dias em que a vontade é de jogar tudo para o alto.
Recomendo também a matéria “Cabeça e corpo em movimento”, que traz dicas
valiosas de atividades que podem ser feitas com pacientes de Alzheimer. A terapeuta
ocupacional Ana Paula Loureiro deixa claro que não há uma cartilha com as melhores
ideias, já que cada caso é um caso. Mas o que vale, sim, é o envolvimento de todos e a
comemoração das pequenas vitórias diárias do ente querido.
Ninguém sabe para onde a vida pode nos levar. Na matéria “Santo de casa...”
você vai conhecer as histórias de três mulheres inspiradoras, que encontraram
na doença um novo caminho, profissional e pessoal. Ao cuidar de parentes com
Alzheimer, identificaram necessidades de mercado e se aventuraram pelo mundo do
empreendedorismo, ajudando quem também se encontra na mesma situação.
A esperança é artigo de luxo sim, mas a boa notícia é que ela está ao alcance de todos.
Esta edição da revista prova isso. Boa leitura e feliz 2018!
Lilian Liang
Editora
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entrevista

Carlos Moreno, ator

O afeto acima

de todas as doenças
O ator Carlos Moreno fala sobre a doença
de sua mãe e a experiência como cuidador

C

onhecido ator de uma
bem-humorada campanha
publicitária, no ar na
televisão por mais de
30 anos, Carlos Moreno
emprestou, recentemente, seu rosto
e talento para falar de um assunto
sério: a doença de Alzheimer.
À frente da Associação Brasileira
de Alzheimer (ABRAz), Moreno
protagonizou, em caráter voluntário,
uma série de vídeos para esclarecer –
e sensibilizar – a população
para o problema.
De caráter degenerativo, o Alzheimer
acomete, apenas no Brasil, segundo
a própria ABRAz, quase 1,5 milhão
de pessoas. Os dados ganham outra
dimensão quando se sabe que, desses
portadores, muitos não recebem
diagnóstico correto, o que acaba por
comprometer sua qualidade de vida e
a das pessoas que estão próximas.
Marcada pela perda das funções
cognitivas, como memória, atenção
e linguagem, em função da morte
de neurônios – as células cerebrais –,
a doença de Alzheimer modifica de
forma radical a vida das pessoas que
sofrem da doença, com impacto em
seu entorno.
Moreno fala do que conhece e viveu
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bem de perto: sua mãe, Demariste,
conhecida como Didi, apresentou os
primeiros sinais de perda neuronal
aos 80 anos de idade. Viveu com o
Alzheimer até os 93. Didi faleceu em
junho deste ano.
Ao longo desses 13 anos, muitos foram
os desafios que se apresentaram para
a família – Miguel, seu marido, hoje
com 90 anos; o filho, Carlos, de 62
anos, e a filha, Tânia, de 63.
Nesta entrevista, ele fala um pouco
sobre esses momentos, vividos de
forma intensa, sempre próximo
da mãe, decidindo com os outros
parentes sobre seus cuidados e
acompanhando sua rotina. Moreno
também chama atenção para
a importância do investimento
permanente no estímulo ao paciente.
“Minha mãe viveu bem, dentro do
possível, e por um longo período,
porque recebeu um diagnóstico
precoce e preciso, e nós nunca
desistimos dela. O afeto está acima
da doença”, afirma. “Isso fez toda
a diferença.”
Como foi que o Alzheimer se
manifestou na dona Didi?
Ela tinha viajado para visitar uma
irmã em Porto Alegre. Fui buscá-

la no aeroporto. No trajeto para
casa, que demorou cerca de 40
minutos, ela contou muitas vezes,
de forma sempre igual, como era
a nova residência da irmã. Fiquei
assustado com aquilo, nunca tinha
visto minha mãe se comportar
daquela forma. Outra coisa que
aconteceu nesse início foi de ela se
desorganizar também, ficar confusa
em seu próprio lar e ter dificuldades
temporais e espaciais. Muita gente
acha que isso é normal, é coisa da
velhice. Mas não é. Ter essa crença
atrapalha o diagnóstico precoce.
Se essa situação se fizer presente, o
ideal é procurar logo um médico.
E como vocês reagiram?
Nós fomos procurar ajuda. Fiquei
desconfiado de que algo não ia
bem. Lembrei que tinha uma amiga
cuja mãe sofria de Alzheimer. Ela
me indicou uma médica e fizemos
a consulta. No início, minha mãe foi
tratada como se tivesse depressão.
Como os sintomas da perda de
memória, frequentes em quem está
deprimido também, não regrediram,
a médica prescreveu medicação
específica para o Alzheimer. Ela
também nos indicou a ABRAz.
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porteiros, os seguranças, sempre de
uma maneira elogiosa. Para ela, todo
mundo estava bonito. Andava no
condomínio distribuindo beijinhos.
Esbanjava simpatia e todo mundo
gostava dela, claro. Tinha uma
autoestima muito elevada, mantinha
o bom humor, era divertida.

E como foi para vocês receber
esse diagnóstico?
Para mim foi um baque. Meu mundo
caiu. Eu só me lembrava da mãe
da minha amiga, que rapidamente
evoluiu para um estado quase
vegetativo. As lembranças todas que
me vinham eram desses pacientes
que a mídia com frequência retrata.
Decidimos em família não contar para
a minha mãe. Sei que essa atitude
gera controvérsias, mas achamos
que assim seria melhor para ela.
Apenas dissemos que ela estava
com problemas de memória e que
o medicamento prescrito tinha a
finalidade de melhorar essa condição.
Ela aderiu totalmente aos remédios e
isso talvez tenha ajudado também a
doença a ter uma evolução mais lenta.
Como lidaram com a dificuldade
de receber o diagnóstico?
A ABRAz teve um papel fundamental
nesse processo. Sou muito fã da
associação e respeito o trabalho que
fazem. Quando estive na diretoria,
trabalhei para a entidade ficar mais
conhecida, me envolvi em campanhas
publicitárias. Até hoje ajudo no que
posso para que a informação de
qualidade atinja muitas pessoas.

Na ABRAz, os grupos de apoio para
cuidadores são maravilhosos. Funciona
como uma terapia em grupo, e o que
ouvimos lá sempre nos ajudou muito
no cuidado com a mamãe. Eu e minha
irmã frequentamos várias reuniões
ao longo desses 13 anos. Já meu pai
não quis participar de nenhuma,
infelizmente.
De que forma vocês tiveram
noção de que o Alzheimer estava
evoluindo de forma mais lenta no
caso da dona Didi?
Mesmo com a doença, minha mãe
nunca confundiu as pessoas. Sempre
nos reconheceu. Também nunca
ficou num estado de passividade,
nunca foi agressiva nem teve delírios.
Ao contrário, ela era participativa.
Conversava muito, era bastante
afetuosa e afável com todos, muito
expansiva. O contrário, aliás, do que
havia sido ao longo da sua vida.
Ela mudou então de personalidade?
Como disse, ela tornou-se uma pessoa
extremamente afetiva e carinhosa ao
longo do processo. Deixou a rigidez
de lado e passou a elogiar as pessoas.
Em alguns momentos chegava a ser
engraçado. Ela paquerava na rua os

Você credita esse comportamento
ao tratamento?
Acho que o fato de nós termos tido
o diagnóstico precoce favoreceu a
evolução lenta da doença. Ela aderiu
ao tratamento. Outra questão muito
importante, aprendida também na
ABRAz: nós nunca desistimos da
mamãe. Ela manteve sua vida social e
criamos novas possibilidades: ela ia a
parques, museus, visitava exposições.
Claro que a sua percepção sobre o
que via ia sendo modificada. Essa
sensação, aliás, de que a memória
está se esvaindo é muito ruim para
quem está perto.
E vocês tinham clara essa
percepção da perda de memória?
Sim, totalmente. Algumas histórias
que ela sempre contava no início da
doença foram sendo modificadas ao
longo dos anos. Em certas ocasiões,
ela não se lembrava mais de nada. Era
até difícil tentar recompor o episódio.
Imagino que observar isso
tenha sido muito traumático
para vocês, não?
Bastante. Algumas pessoas se referem
à doença como um luto gradativo e
prolongado, e não deixa de ser. Porque
aquela pessoa que você conhece
está deixando de existir um pouco
a cada dia. Isso é muito triste. Mas o
legal disso é aprender a usufruir o que
aquela pessoa oferece a você naquele
momento. É importante aprender a
CONVIVENDO COM O ALZHEIMER | 5
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criar um vínculo afetivo com a pessoa
que está ali, pois disso depende a
qualidade de vida do paciente e até
de quem está perto. Minha irmã, por
exemplo, sempre teve uma relação
complicada com minha mãe. Mas, com
a doença, isso melhorou. Aliás, elas se
aproximaram como nunca. Vi outros
casos parecidos lá na ABRAz. Pessoas
que relatavam que o pai, que era um
homem distante, frio, tinha se tornado
carinhoso com os filhos no processo
de demência.
O que você diria a alguém que
está próximo de uma pessoa
com sintomas como a perda
de memória?
Acho importantíssimo que essa
pessoa seja avaliada por um
neurologista, psiquiatra ou geriatra.
Ressalto que o diagnóstico precoce
pode garantir mais qualidade de
vida para todos os envolvidos com a
doença. Minha mãe é a prova disso.
Ela recebeu todo tipo de estímulo, e
isso ajudou muito para que a doença
evoluísse lentamente. A ABRAz nos
ensina também que é fundamental
não desistir do doente. Não é porque
o Alzheimer não tem cura que
vamos largar o paciente em casa. Ao
contrário, se o estimularmos, ele tem
condições de se manter com saúde
por mais tempo. Nesse sentido, o
trabalho da associação nos ajudou
muito, porque nos mostrou essa
faceta importante.
Sua mãe sempre foi acompanhada
por cuidadores profissionais?
Sim. Optamos por esse modelo de
cuidado. Ela morava num condomínio
junto com minha irmã. Em prédios
separados, mas no mesmo espaço.
Isso facilitou muito. Claro que
tenho consciência de que somos
6 | CONVIVENDO COM O ALZHEIMER

privilegiados por poder bancar
cuidadores e todo o tratamento.
Nunca tivemos problemas com esses
profissionais, aliás. Então realmente
somos um caso raro, privilegiado, o
que não ocorre com todas as famílias.
Fale um pouco sobre a dona Didi.
Ela estudou, trabalhou?
Minha mãe nasceu em Socorro,
interior de São Paulo. Era de uma
família muito numerosa e, por isso,
não pôde avançar nos estudos. Fez
o equivalente ao ensino médio e
foi logo trabalhar. Como era muito
boa com números, foi atuar como
tesoureira numa empresa. Em casa
também era ela quem administrava
as finanças. Já doente, lembro de um
dia em que eu cheguei na casa dela e
ela estava chorando, debruçada sobre
os extratos bancários. Se deu conta
de que já não conseguia mais lidar
com aquelas informações.
Ao longo desses anos, o que
o convívio com sua mãe com
Alzheimer ensinou a você?
Acho que o principal é você ter claro
que o afeto está acima de todas as
doenças. Conseguir manter vivo o
vínculo afetivo com o paciente, da
melhor maneira possível, é muito
importante. No caso do Alzheimer,
digo aqui uma frase feita: você
aprende a viver o presente no dia
a dia. E o que você aprendeu hoje
na forma de lidar com a doença
pode não funcionar amanhã.
Porque o paciente estará diferente.
O aprendizado, então, é constante.
Você tem de desfrutar naquele dia e
naquele momento o que é possível
ainda daquela pessoa,
o que ela tem de bom.
Outras coisas que aprendi: não adianta
discutir com o paciente. Ele não

entende. É muito desgastante. Mas há
muitas coisas que podem e devem ser
feitas. Por exemplo: dar ao doente a
possibilidade de escolher suas roupas.
Mas para isso você tem que oferecer
a ele duas opções. Vale lembrar que o
paciente de Alzheimer não consegue
focar em mais de uma coisa ao mesmo
tempo, ele se confunde. Então dar
duas opções é o ideal.
A convivência, é preciso saber, é
um exercício intenso de paciência,
e isso a gente aprende também na
ABRAz. Mas, se a paciência faltar, não
é para se sentir culpado. Lembrarse sempre de que somos humanos
e temos o direito de ficar chateados
é uma boa estratégia. E, por último,
é importante saber que o doente
com Alzheimer pode não registrar na
memória que ele foi a um lugar de
que ele gosta, por exemplo, ou que
ouviu uma música que lhe agrada.
Mas, depois que esses momentos
passam, mesmo não lembrando, ele
sente uma profunda sensação de
bem-estar. Então eu digo sempre que
é preciso investir no paciente até o
fim. Quanto mais estímulos cercados
de afeto você puder proporcionar a
esse idoso, melhor será o convívio
com o Alzheimer.
Sua mãe saía bastante de casa
mesmo com Alzheimer?
Sim, e acho que isso também
colaborou para o curso mais lento
da doença. O fato de nunca termos
desistido dela foi fundamental para
que ela tivesse uma ótima qualidade
de vida até o fim. Se a pessoa fica
apática, isolada, ela apaga. Se você
dá condições de desenvolvimento,
ela floresce. Vejo que muitas famílias
“escondem” o paciente. Isso não é
bom. É preciso que as pessoas ao redor
aprendam a conviver com o diferente.

dicas

Cabeça e corpo em

movimento

U

m dos principais desafios da doença de Alzheimer
é manter a autonomia e, como consequência, a
autoestima do paciente pelo maior tempo possível.
Essa autonomia pode durar mais de dez anos ou
bem menos, principalmente da fase inicial para
a intermediária da doença. Assim, oferecer atividades que
sigam incentivando o interesse e a alegria de viver da pessoa
é importante para que ela se mantenha ativa e funcional
por mais tempo. Vale preparar uma receita, ajudar em uma
tarefa doméstica, jogar dominó, fazer pintura ou dança e
até mesmo brincar com aplicativos e jogos no celular ou no
tablet – a lista de coisas para fazer pode ser bem longa. O
importante é oferecer diferentes experiências, que tragam
estímulos e desafios na medida certa. Ou seja, nada de deixar

Confira dicas valiosas de
atividades para entreter
e estimular o paciente
de Alzheimer

o paciente com Alzheimer sentado, assistindo à televisão
o dia todo, embora essa opção possa muitas vezes parecer
tentadora ou mais segura.

Atividades prazerosas
Com o que o paciente com a doença de Alzheimer poderia
se ocupar? Essa pergunta requer um pouco de reflexão.
Encontrar as atividades certas não é exatamente como fazer
uma receita de bolo, que pode ser preparada de maneira
igual e trazer o mesmo resultado para todos. Cada paciente é
único, e, assim como acontece com quem não tem a doença,
nem todos se interessam ou reagem da mesma maneira a
uma palavra cruzada ou a uma tela de pintura.
Um aspecto importante é que essa atividade, além de
CONVIVENDO COM O ALZHEIMER | 7
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estimular mente e corpo, traga alegria ao paciente.
Com o passar do tempo, a demência provocada pela doença
traz apatia e desinteresse pelo que acontece ao redor.
Encontrar algo que gere prazer torna-se assim fundamental
para manter o paciente motivado e animado. Por isso,
basear-se na história de vida dele é um bom ponto de
partida para começar a experimentar.
“Se o paciente tem um histórico com aquela atividade, ela
terá significado para ele”, afirma a terapeuta ocupacional Ana
Paula Loureiro. Se a pessoa gosta ou gostava de cozinhar,
por exemplo, preparar alguma comida pode ser uma boa
atividade para incluir na rotina. Já se o paciente trabalhava
em um banco, algum jogo que mexa com números pode
lhe interessar. E por aí vai a lista de opções. Em São Paulo,
há um curso no Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), do
Projeto Faça Memórias, onde pessoas com a doença de
Alzheimer são estimuladas, por meio da apreciação de obras
de arte e de oficinas, a resgatar sua história pessoal e afetiva,
instigando memória, cognição e expressividade.
No entanto, muitas vezes será preciso adaptar essas
atividades para a realidade do paciente. No caso da pessoa
que gosta de cozinhar, por exemplo, dependendo de suas
habilidades e capacidades atuais, ela pode fazer tarefas
como ajudar a organizar os ingredientes, fazer a mistura
para o bolo, cortar as frutas para uma salada ou apenas
assistir a alguém fazendo tudo isso. Mesmo ficar apenas
olhando já é um estímulo.
As atividades devem ser feitas de preferência nas horas
em que o paciente está mais ativo e tranquilo. Também
é interessante evitar infantilizações. Se ele não está
conseguindo cortar a fruta, pode-se oferecer uma outra mais
macia ou uma faca diferente, mas não se deve tratá-lo como
uma criancinha. Na mesma linha, ao oferecer um livro ou
folhas de desenho para pintar, o mais indicado é que eles
não sejam de temas infantis.
A orientação profissional e o envolvimento do cuidador
e de parentes podem ajudar na escolha e nos ajustes das
melhores atividades para o paciente. “Todos, familiares
e cuidadores, são fundamentais nesse processo. Devem
estimular as práticas ao longo da semana, acompanhar e
participar das ações, trazer novas ideias com base na história
de vida e nas habilidades pregressas do idoso”, afirma Ana
Paula. Um profissional como o terapeuta ocupacional pode
avaliar a capacidade cognitiva e funcional do paciente,
entender o que ele e a família querem e, a partir daí, propor
ações com variados componentes de desafio. O cuidador, ao
acompanhar as atividades, pode replicá-las, fazer algumas
experimentações, incentivar o paciente. O terapeuta pode,
8 | CONVIVENDO COM O ALZHEIMER

então, avaliar esses resultados e elaborar novas estratégias
que sigam ajudando o paciente e seus familiares.
Segundo Ana Paula, não é possível classificar as atividades
por tipo de benefício que elas trazem (como movimentar
o corpo ou estimular a memória), pois elas têm impactos
diferentes em cada pessoa. Mesmo para conversar, alguns
pacientes podem gostar de fazê-lo em lugares silenciosos,
enquanto outros podem preferir bater papo em locais mais
animados. Uma boa maneira de saber se uma determina
atividade está funcionando é ver a própria motivação do
paciente. Se ele começa a perguntar coisas como “Já fomos
ao supermercado esta semana?” ou “Quando vamos jogar
dominó de novo?” já é um sinal. Esses questionamentos,
explica Ana Paula, “são bons parâmetros para perceber
o que está fazendo falta ou o que eles gostam de fazer”.
Experiências que gerarem confusão ou ansiedade no
paciente precisam ser reavaliadas ou descartadas.

Frustrações e conquistas
Ao oferecer uma atividade, é importante ter em mente que
o paciente pode não conseguir fazê-la da maneira esperada.
Por exemplo, propor contar de 1 até 10 nem sempre é uma
tarefa simples para ele, dependendo do estágio da doença.
Nessas horas, não se deve pressioná-lo, pois isso pode deixálo inseguro ou na defensiva. É preciso respeitá-lo. E pensar
que, se ele conseguiu contar de 1 a 3, já é algo muito melhor
do que se ele nem sequer tivesse tentado. Às vezes demora
um pouco para entender o que a pessoa consegue fazer.
Ana Paula lembra ainda que a dificuldade do paciente em
realizar algo aparentemente muito fácil pode deixar o familiar
ou o cuidador, especialmente se for alguém que sempre
foi próximo da pessoa, impressionado e assustado. É um
daqueles momentos em que ele percebe a dimensão que a
demência alcançou em seu ente querido. Mas, nesses casos,
o que se torna fundamental é perceber que pelo menos a
pessoa está sendo exposta a um estímulo. “Temos sempre
que focar nos resultados positivos. Valorizar as pequenas
conquistas: um olhar de conforto, um pequeno sorriso.
O que se deve priorizar são as pequenas evoluções, em
meio a um processo tão devastador”, afirma a terapeuta.
“É um processo de pequenos passos, mas que confortam.”

FONTES:
Ana Paula Loureiro; Alzheimer’s Association; portal Reab.me

DICAS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Veja algumas atividades que podem ser feitas com o paciente
com doença de Alzheimer. Procure inserir ações e práticas
diversas, variando o cardápio, para oferecer diferentes
estímulos, e faça nos horários em que ele está mais tranquilo
e ativo. Envolva-se nas atividades, sempre que possível.
Dependendo das condições do paciente, evite objetos cortantes,
tóxicos ou muito pequenos, que cabem na boca. Mas lembre-se
de que não há uma cartilha pronta, e que cada caso é um caso.
O foco deve ser no processo e nas pequenas conquistas, e não
no resultado final e esperado do jogo ou da atividade. Sempre
que possível, busque a orientação de um profissional sobre
como adequar e equilibrar estímulo e desafio.

• Brincar de terminar ditados populares

• Organizar objetos por cores ou tamanho

• Fazer a lista de compras

• Regar plantas

• Ler um livro

• Livro de pinturas (procurar temas que não sejam infantilizados)

• Visitar um museu ou lugares turísticos da cidade

• Tirar fotos e fazer uma colagem

• Fazer uma receita antiga na cozinha

• Um pentear o cabelo do outro

• Ir a uma festa ou a um encontro de amigos

• Passar um pano na mesa da cozinha

• Ir ao supermercado

• Dobrar roupas

• Fazer uma caminhada

• Cantar músicas antigas

• Aplicativos e jogos no celular ou tablet.
Há muitos deles que estimulam o lado cognitivo.

• Vestir a camiseta do uniforme do time de futebol favorito

• Revistas com desafios cognitivos, como os de passatempo,
com níveis variados de dificuldade
• Brincar de jogo da memória
• Jogar dominó
• Jogar baralho
• Ordenar os baralhos por cor ou por naipe
• Montar um quebra-cabeça
• Cuidar de um aquário de peixes
• Brincar de forca
• Conversar sobre parentes e amigos de longa data
• Tocar um instrumento musical

curiosidades

Informação:

o melhor remédio
Desprezada no início, a doença de Alzheimer hoje
atrai o interesse de pesquisadores e é cada vez mais
conhecida do público. Veja alguns fatos interessantes
sobre ela e aprimore seus conhecimentos.

1. O médico atento

2. Traduzindo em números

3. Ficção, pesquisa e emoção

Em 1906, Alois Alzheimer, médico psiquiatra
alemão, identificou a doença ao analisar
uma amostra do cérebro de Auguste D.,
sua paciente, que morreu aos 56 anos, após
ser internada num hospício. Seus sintomas
de agressividade, distúrbio de humor e de
memória poderiam ser confundidos com
psicose, mas o médico encontrou curiosas
placas e fibras emaranhadas entre os
neurônios. No ano seguinte, ele apresentou
sua descoberta em um congresso na
Alemanha e não recebeu a devida atenção:
a comunidade científica ignorou sua “doença
do córtex cerebral” (mais tarde popularizada
como mal de Alzheimer). Apesar da
decepção, ele continuou a registrar suas
observações sobre a progressão dessa
doença neurodegenerativa que danificava
partes do cérebro – sua análise foi
semelhante ao que se conhece hoje como
os estágios do Alzheimer. Aos 51 anos, Alois
faleceu de doença renal, a tempo, porém, de
receber o reconhecimento por seu trabalho.
Considerado “um cientista com coração” por
Judes Poirier, autor de Doença de Alzheimer:
O Guia Completo, Alois dedicava verdadeira
atenção ao paciente.

A taxa de maior incidência de Alzheimer
ocorre em pessoas com mais de 65 anos
de idade. Em 1906, poucos passavam
dos 50 anos. Não havia, pois, interesse
em pesquisar sobre algo raro, complexo
e incurável. Com o aumento da
expectativa de vida, esse quadro mudou.
Em 1976, o neurologista Robert Katzman
escreveu no editorial da revista Archives
of Neurology não haver mais distinção
entre a doença de Alzheimer e a antiga
demência senil, independentemente
da idade do paciente. Esse novo
critério, somado ao envelhecimento da
população, alçou a doença de Alzheimer
a uma questão de saúde pública. Hoje,
é a forma mais comum de demência
(atinge 75% dos casos) e, nos países em
desenvolvimento, é a quarta causa de
morte em idosos. Segundo relatório de
2015 da Associação Internacional de
Alzheimer (ADI), em 2030 teremos 74,7
milhões de pessoas com a doença e, em
2050, chegaremos a 131,5 milhões.
De acordo com o relatório, um novo
caso de demência é detectado a cada
3,2 segundos.

Nos últimos 20 anos, produções
cinematográficas de vários países incluíram
o Alzheimer no roteiro, provocando muitas
lágrimas e grande aprendizado! Em Para
Sempre Alice, o foco está na mulher que
vive, ao limite da própria consciência, a
doença. Interpretada por Julianne Moore,
a personagem arrebata o espectador com
toda sua angústia, frustração, entrega,
coragem, dor e beleza. Baseado no livro da
neurocientista Lisa Genova, é uma referência
na arte e também na vida, informando,
preparando aquele que se confronta com o
Alzheimer, seja como paciente ou cuidador.
Já em Longe Dela o foco está na relação
de um casal, antes e depois da doença.
O filme fala de amor e generosidade,
nos ensinando a aceitar os desafios e as
dificuldades. O conflito, no entanto, se
instaura em O Filho da Noiva, no qual o
personagem de Ricardo Darín se culpa por
nunca ter sido capaz de agradar à mãe, que
agora sofre de Alzheimer. A trama do diretor
argentino Juan José Campanella, é baseada
em sua história familiar – sua mãe sofria da
doença e foi referência para a atriz desse
filme sensível, engraçado e comovente.
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4. Muitas memórias

5. Gene que protege

6. Velho, sim. Gagá, não

Nosso cérebro não compacta
todas as nossas memórias
em um só local: elas estão
armazenadas em partes distintas
e podem ser resgatadas com
diferentes estímulos. Assim, se a
pessoa não consegue registrar
novas, pode resgatar as antigas
– isso gera menos ansiedade e
promove mais autoconfiança.
Um dos conhecidos caminhos
para acessar informações é a
música – e ele está relacionado
ao lóbulo temporal direito (atrás
da orelha). Uma pesquisa da
Neuroscience Research Australia,
publicada na New Scientist,
indica que essa região cerebral,
envolvida no reconhecimento
de músicas, é a menos afetada
na doença de Alzheimer. Isso
explicaria por que pessoas com
a condição podem se lembrar
de informações quando alguém
canta para elas. Usar a música
como terapia é, pois, eficaz na
comunicação e também no
conforto emocional.
De acordo com Fátima PérezRobledo, musicoterapeuta da
Fundação Alzheimer Espanha,
“as recordações mais duradouras
são aquelas ligadas a uma
experiência emocional intensa,
e a música tem uma relação
estreita com as emoções; a
emoção é uma porta de entrada
para lembrar”. Assim como ela,
vários profissionais e cuidadores
estão usando a música para
evocar memórias, e a resposta
é linda: os pacientes as escutam
com emoção e alguns até
dançam e cantam!

Uma pessoa que começa a sofrer
de Alzheimer antes dos 50 anos
de idade, como a personagem
Alice, é rara (estatisticamente,
menos de 5% dos casos), e seu
caso é sempre provocado por
fator hereditário. Assim como
existe a predisposição genética,
descobriu-se a “proteção” genética
– e os especialistas têm buscado
as causas de doenças, localizando
pessoas que não têm uma cópia
funcional de um determinado
gene. Na Islândia, país fundado
por um pequeno número de
colonos que ficaram isolados por
centenas de anos (onde há, pois,
um nível relativamente baixo de
diversidade genética), cientistas
identificaram pessoas que têm
uma mutação em um gene que
as protege contra a enfermidade:
1 em cada 200 islandeses e
escandinavos é portador desse
gene. A mutação é encontrada
no gene que produz a proteína
precursora de beta-amiloide
(associada ao comprometimento
cognitivo, junto com a proteína
Tau) e, de acordo com os
pesquisadores, quem é portador
desse gene tem cinco vezes mais
chance de chegar aos 85 anos sem
Alzheimer. Já se sabe que as placas
de beta-amiloide que se formam
no cérebro de pacientes com
Alzheimer são responsáveis pelo
desencadeamento da doença. A
descoberta desse gene pode ser
uma importante ferramenta para
que a indústria farmacêutica se
concentre no desenvolvimento
de remédios que bloqueiem a
formação dessas placas.

Considerar como característica da “velhice” a pessoa esquecer
coisas e ficar ranzinza é um preconceito que compromete
a identificação precoce da doença – deve-se não apenas
desvincular essa imagem como incentivar o exercício
intelectual. No Brasil, por exemplo, pesquisadores da
Universidade de São Paulo analisaram amostras de cérebros
de 3 mil pessoas falecidas na última década e concluíram
que o estudo “protege” contra doenças como o Alzheimer:
entre os mais escolarizados com lesões características do
Alzheimer, 30% não apresentavam, em vida, sintomas
da doença. O coordenador da pesquisa, José Marcelo
Farfel, afirmou que estudar cria uma espécie de “reserva
de lucidez”, compensando a natural perda de neurônios:
“A escolaridade atua em diversas regiões do cérebro. Atua
sobre a memória, sobre a linguagem, sobre a capacidade de
cálculo. O indivíduo tem aquela agressão, mas ele consegue
de alguma maneira contornar a agressão, usar alguma
via alternativa e não desenvolver nenhum sintoma”. Na
Conferência Internacional da Associação Alzheimer 2017, um
relatório sobre prevenção confirmou a pesquisa brasileira ao
afirmar que 35% dos casos podem ser evitados com atitudes
simples, como estudar, fazer atividades físicas, parar de
fumar, controlar a diabetes e a depressão. Ou seja, atitudes
individuais de autocuidado são importantes e tendem a ser
incentivadas quando o poder público e empresas privadas
investem no público idoso. É o caso da China, com seus
programas de prática de tai chi chuan em locais públicos; e
de exemplos simples que nos conquistam, como o de uma
sorveteria cujo dono contratou estudantes apenas para jogar
xadrez e conversar com idosos, nos Estados Unidos.

sua saúde

Um olhar especial para o

cuidador

Não raro, o estresse do cuidador evolui para ansiedade
e depressão. Saiba como lidar com eles

Q

uem acompanha de perto o processo de
envelhecimento de um membro da família, sobretudo
se ele apresentar alguma patologia, sabe bem como a
situação modifica a dinâmica desse núcleo.
As dificuldades em lidar com o paciente tornamse ainda mais evidentes quando quem se encarrega de seu
cuidado é um único membro da família, nem sempre uma
pessoa qualificada tecnicamente para dar conta dessa função.
Nessa rotina, é frequente o cuidador – em geral uma mulher
(filha ou esposa do paciente) – apresentar sinais de estresse,
sintomatologia que acaba por interferir no próprio curso da
doença do paciente.
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Conflitos internos, sentimentos opostos – de amor e raiva,
por exemplo –, descuido pessoal, irritabilidade e impaciência
são alguns dos indícios de que a relação tão delicada entre
cuidador e idoso nem sempre vai tão bem quanto se deseja.
Valmari Aranha, psicóloga do Serviço de Geriatria do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HC-FMUSP), diz que, por causa do envelhecimento
populacional, a figura do cuidador tem crescido de forma muito
expressiva. E, com frequência, esse papel é ocupado por alguém
da própria família. “O custo para manter um profissional é alto.
A maioria das pessoas é cuidada por um parente, em geral a filha
ou a esposa”, diz a especialista. Valmari ressalta que a função

costuma trazer uma série de questionamentos e estar cercada
de dilemas.
“A dificuldade maior está em aceitar que esse contato pessoal
diário, por mais afetivo que seja, não está imune a problemas.
Hoje não queremos apenas que as pessoas vivam mais –
queremos que elas vivam melhor. E, para isso, é fundamental
estarmos atentos às angústias que permeiam a rotina dos
cuidadores”, alerta Valmari.
Ela aponta que, em geral, o idoso acompanhado por um
parente próximo costuma estar bem cuidado. “Quem não está
muitas vezes é o cuidador. Em algumas consultas, chego a me
perguntar quem é o paciente e quem é o responsável por ele,
especialmente quando ambos já são idosos. O paciente está
arrumado, corado, e o cuidador, com o semblante cansado.”
Como equilibrar esse convívio? De quais estratégias o
cuidador precisa se cercar para que esse relacionamento
seja menos estressante?
Para Valmari, o primeiro passo é admitir que a função – por
mais nobre que seja, por mais dedicação que contenha – tem
seus momentos de pesar, de amargor.
E isso já começa pela própria natureza desse cuidar. “Quem
cuida de uma pessoa que sofreu um acidente tem pela frente
a perspectiva de sua recuperação. O mesmo acontece com
quem cuida de um bebê. Ele irá se desenvolver e o que se
espera é que atinja sua autonomia. Já com um idoso o caso é
diferente. O paciente não irá evoluir nem apresentar melhoras
– especialmente no caso de alguma doença crônica”, diz.
Em sua prática, Valmari conta que já viu, em situações
de comprometimento cognitivo, o cuidador nutrir
falsas expectativas em relação ao paciente. O quadro de
instabilidade de humor pode dar uma sensação errônea de
melhora. “O idoso que confunde as pessoas pode reconhecêlas um dia ou outro. Mas isso faz parte da patologia, não
significa que ele está evoluindo.”
Outro ponto importante: quem tem problemas cognitivos,
com quadros de demência, apresenta, com frequência,
agressividade. O comportamento da pessoa é outro, diferente
do tempo em que estava saudável. Isso assusta e deprime o
cuidador. Muitas vezes o enche de raiva, de irritação, além de
tristeza. Como lidar com isso? “Admitir que teve vontade de
brigar com o idoso, e até de bater nele, é doloroso, mas muito
importante. É humano ter esse sentimento de ódio, ainda que
momentâneo. Faz parte desse processo de intimidade.”
Uma outra situação muito comum que causa estranhamento,
conflitos e dilemas no momento do cuidado: um filho ou filha
que se vê obrigado a zelar por um pai ou mãe com quem
conviveu de forma superficial e/ou tempestuosa. No cuidado
diário, esse relacionamento é acirrado, pois é preciso ter

contato físico, dar banho, trocar fraldas, fazer curativos. Além
disso, é preciso também conversar, trocar afeto, compartilhar a
existência como nunca fora feito anteriormente.
“Não se cria intimidade de uma hora para outra. Não é porque
a pessoa é mãe ou pai que o amor flui tranquilamente. Às
vezes existem histórias mal resolvidas, mágoas represadas, que
vêm à tona naquele momento de convívio”, lembra Valmari. E é
preciso enfrentar isso – com ajuda especializada, em algumas
circunstâncias – para que o cuidado seja efetivo, completo.
Outra situação, que pode inclusive provocar impacto negativo
na vida do cuidador futuramente, está no fato de ele se dedicar
integralmente ao idoso. “Infelizmente isso é muito comum”, diz
Valmari. A pessoa abdica de seu trabalho e estudo, e às vezes
até de seus relacionamentos, para ficar com o pai ou a mãe, por
exemplo. Valmari aponta que por trás desse comportamento
pode estar, na realidade, uma dificuldade do cuidador de
gerenciar sua própria vida. “A função que ele ocupa ganha um
caráter de nobreza, ele sente que está cumprindo uma espécie
de missão, mas isso, infelizmente, pode estar acobertando um
bloqueio que existe em relação a seus projetos de vida, que
não existem ou não se desenvolvem. E como fica essa pessoa
depois que o idoso falece? Fica sem a sua função e não tem o
que pôr no lugar. Não raro ele entra em depressão.”

No limite
Os quadros depressivos e de ansiedade são muito comuns
nessas situações. E eles podem estar presentes na vida
do cuidador durante todo o processo de atendimento ao

Sinais de estresse do cuidador:
Descuido pessoal (deixa de zelar por sua aparência,
negligencia cuidados médicos);
Ganho ou perda de peso excessivos;
Irritabilidade, desânimo e choro frequente: situações que
podem pôr em risco a integridade física do paciente e, até
mesmo, do cuidador – vale ressaltar que existem casos de
depressão profunda que podem levar ao suicídio;
Distúrbios de sono;
Baixa autoestima;
Abandono de pequenos prazeres, como ouvir música,
ver um filme, comer algo de que gosta;
Dificuldade de delegar tarefas e achar que cuidar
do outro é sua missão.
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paciente. Segundo Valmari, não são raros os subdiagnósticos
nesses casos, em razão do cuidado. É como se o cuidador “não
tivesse direito” de sofrer desses problemas.
Sintomas como tristeza excessiva, desânimo, desmotivação
para atividades em que antes sentia prazer, culpa, irritação,
alterações de sono e apetite, somatizações no corpo, com dores
cujas causas não são encontradas, apontam para a depressão.
Já na ansiedade, o mais comum são quadros de impaciência,
intolerância, atitudes compulsivas e repetitivas sem
necessidade, insônia, autoexigência e perfeccionismo também
em relação ao paciente, perda de controle, agressividade.
Na depressão, fica claro o sentimento de ambivalência, de
acordo com a psicóloga. A pessoa quer cuidar do paciente,
mas também tem raiva daquela função. “Isso faz parte
do processo de sobrecarga, é preciso pedir ajuda se esse
sentimento estiver presente. O cuidador que agride também
está, na maior parte das vezes, sobrecarregado, estressado,
não vendo sentido na função. Muitas vezes vemos nos

Como prevenir ou aliviar a
sobrecarga da função do cuidador:
Buscar momentos de privacidade (ir ao banco, sair para
um café, ler um livro, ir a algum lugar em que ele se sinta
cuidado – por exemplo, salão de beleza, massagista,
médico, dentista);
Organizar a rotina de cuidado para evitar exaustão:
planejar os horários de higiene e alimentação do paciente,
e, se possível, dividir algumas tarefas com outra pessoa;
Procurar companhia para conversar sobre assuntos
diversos, não focar sempre na doença;
Dividir, ter uma rede de suporte: é fundamental, nem que
seja por uns poucos minutos, ter alguém para delegar a
atenção do paciente. Pode ser um parente, um vizinho, um
amigo, um empregado;
No caso de pessoas religiosas, permitir-se estar,
periodicamente, com gente que partilha da mesma fé;
Redes sociais podem ajudar: há muita troca nesses espaços,
com páginas dedicadas inclusive à temática do cuidado.
Mas elas podem e devem funcionar também como um
momento para se relacionar com outras pessoas, relaxar;
Em situações de sobrecarga e estresse, procurar ajuda
especializada de médico ou psicólogo. Não guardar
para si as angústias.
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noticiários cenas de agressividade de um cuidador. Eu evito
julgar. É preciso saber o que ele está passando – quase sempre
está sobrecarregado”, pondera Valmari.
De forma geral, o cuidador que entra num processo depressivo
já tinha uma depressão latente, que explode ao conviver com
um sentimento de impotência de cuidar de alguém que não
tem perspectiva de melhora. “Esse é o momento em que essas
situações vêm à tona. Isso é ainda mais claro no caso daquele
cuidador que está ali porque não tem outra opção para a sua
vida”, afirma Valmari.
Nesses casos, quando a vida do paciente ou do próprio
cuidador está em risco, quando os sintomas passam dos
limites e comprometem a relação, é preciso procurar
ajuda especializada.

Investindo nas relações
Mesmo que a situação não chegue a esse extremo, se ela
ganhar uma proporção de desconforto muito grande, que
dificulte o cuidado, é hora de recorrer a quem tem mais
experiência. Valmari lembra que o caminho mais curto é
procurar o médico que atende o idoso. Como profissional,
ele deve orientar corretamente sobre a doença e, com isso,
ajudar o cuidador a se organizar quando os conflitos surgirem.
Como reagir? Com quem se abrir? “Não tenha vergonha de
perguntar”, aconselha.
Uma outra saída, muito indicada por Valmari, é buscar apoio
em associações ligadas à doença de Alzheimer e também
em entidades que oferecem cursos para cuidadores ou que
trabalham com idosos. Em alguns serviços públicos de saúde,
ligados a universidades ou não, e até em igrejas, também é
possível encontrar orientação e apoio em forma de palestras,
rodas de conversa, debates. Não é porque o cuidador ama
aquele que cuida que os problemas não aparecem. Eles
existem e não devem ser escamoteados.
“Nesses locais, o que prevalece é a troca de experiências, isso é
muito produtivo. Sempre há alguém que oferece uma solução
ou mostra sugestões para o cuidador enfrentar melhor suas
dificuldades”, sublinha a psicóloga. E sempre há alguém que
toca na questão da raiva que sente do paciente, por exemplo.
A pessoa então percebe que não está sozinha, o que dá muito
alívio, segundo a especialista. No pacote dos problemas
enfrentados pelo cuidador, um complicador do quadro é
quando há uma dinâmica familiar delicada, aponta Valmari.
“Famílias que são unidas naturalmente se unem ainda mais
diante de uma situação dessa. Mas famílias desunidas em
geral se dissolvem. A falta de dinheiro é um complicador,
mas não é o maior. A grande dificuldade sempre reside nos
desentendimentos, na falta de diálogo”, finaliza.

pelo Brasil

Criatividade
em prol do paciente
Com uma ideia simples, a propagandista
Maíra Bucar Paz vem ajudando pacientes
e familiares a lidar com a doença

D

as boas conversas podem
surgir boas ideias, e foi assim,
em uma visita ao consultório
de uma geriatra, que Maíra
Bucar Paz, de 32 anos,
propagandista da Libbs em Fortaleza
(CE), pensou em fazer uma revista de
jogos de passatempo para portadores
da doença de Alzheimer.
Na época, a empresa acabara de
lançar um novo medicamento para o
tratamento da doença, e, durante a
conversa com a médica, “ela comentou
sobre a importância de o paciente ler e
colocar a cabeça para funcionar”, conta
Maíra. Ao lembrar das revistas com que
seus filhos pequenos brincavam, Maíra
resolveu fazer uma pequena seleção
das atividades coloridas e fáceis que
encontrava neles. Escolheu jogos
como sete erros, ligar os pontos
e palavras cruzadas simples, fez
fotocópias, elaborou uma capa e
montou pequenos “livrinhos”, de cerca
de dez páginas. A geriatra aprovou a
iniciativa e o conteúdo, e assim a ideia
se tornou realidade.
O livrinho é colocado em um saquinho
plástico, com um laço. Junto, há um
texto explicando a importância de
estimular a mente e sobre os benefícios
que atividades como quebra-cabeça,

.
dama e jogo da memória trazem
aos que sofrem com doenças que
prejudicam as funções cognitivas.
“É muito importante que o idoso
estimule continuamente o seu cérebro,
e os jogos são recursos de baixo custo
e que podem ser realizados com toda
a família, favorecendo a socialização.
Cuide bem dos idosos que fazem parte
da sua vida!”, diz o texto.
Desde que teve essa iniciativa, há
cerca de três anos, Maíra já elaborou
cinco edições, distribuindo cerca de
30 exemplares a cada vez. “Vou olhando
o que parece ser mais fácil para eles
fazerem. O de sete erros, por exemplo,
é desses que em uma cena tem uma
árvore verde, e na outra não”, conta.
Os mais recentes foram feitos neste
ano, por causa do lançamento de
medicamentos para o tratamento de
doenças que afetam a função cognitiva.
Ela os distribui aos médicos, em suas
visitas, para que eles os entreguem
aos pacientes e familiares. “Os médicos
diziam que era importante, uma forma
de estimular a cabeça com coisas que
os pacientes ainda conseguem fazer na
fase inicial do Alzheimer.”
Como propagandista, Maíra acredita que
esse tipo de iniciativa é um diferencial
de seu trabalho, mas que também pode

ajudar os pacientes e seus familiares a
lidar com o Alzheimer. “Os médicos me
relatam que o passatempo é legal para
a própria família, pois é uma forma de
todos estarem com o paciente, fazendo
algo juntos.”

Trabalho com criatividade
Como aconteceu com a ideia das
revistas, Maíra usa a criatividade para
pensar em diferentes formas de se
destacar na área em que atua.
Entre outras iniciativas, também fez
um quebra-cabeça. “Era
. uma flor, só
de seis peças, mas como tinha que ser
num papel mais grosso, num material
melhor, ficava muito caro. Fiz apenas
uma vez.”
Formada em publicidade, Maíra
entrou na Libbs há dez anos, como
estagiária, e poucos anos depois virou
propagandista. Ela atua nas áreas
de cardiologia e do sistema nervoso
central, e foi com esse trabalho que
ela passou a saber mais sobre o
Alzheimer. Logo entendeu que os
familiares e pacientes precisam muito
de orientações sobre a doença. “Amo
trabalhar com esse lado do sistema
nervoso central, porque a gente ajuda
não só o paciente como também a
família, pois é uma doença muito difícil.”

.
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Santo

de casa...
...faz milagre!
Invertendo o dito
popular, vamos
conhecer três
mulheres que
encontraram na
experiência com
a doença uma
oportunidade de
empreendedorismo
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É

muito comum uma pessoa
se tornar cuidadora por pura
necessidade, se deparar com
situações difíceis e só então
se dar conta do despreparo
para assumir algumas tarefas. Como
ter certeza se uma conduta é típica
do envelhecimento ou indício de
demência? Como saber a forma mais
correta de ajudar um idoso a ir ao
banheiro sem constrangê-lo? Quem
passou por isso entende exatamente
que, além de amor e disposição, o
cuidador necessita de informação.
Pois Maria Elizabeth Bueno
Vasconcellos, Lúcia Palma e Viviane da
Silva transformaram sua (in)experiência
de leigas em alavanca para ir atrás de
formação profissionalizante e assim
poder ajudar muito mais gente. Já que o
brasileiro está envelhecendo, o governo
não garante o suporte necessário e
há uma demanda cada vez maior por
serviços e produtos, precisamos de fato
de empreendedores assim: pessoas
atentas à responsabilidade social.
É com essa filosofia humanitária
que trabalha Lúcia, responsável
pelo portal Casas de Repouso
(portalcasasderepouso.com.br). Seu
interesse pelo idoso e por questões
relacionadas ao envelhecimento
surgiu após seu pai falecer. “Ele era o
faz-tudo, morava sozinho com minha
mãe em Santos e reclamava dos seus
esquecimentos. A gente achava que
não era nada, mas depois percebemos
algo estranho nela. Levamos ao
neurologista, que detectou o Alzheimer.
O que fazer com a mamãe? Todos os
filhos trabalhando em São Paulo...
Descobri como era difícil buscar na web
informações sobre casas de repouso.
Desistimos dessa opção e fomos atrás de
um cuidador. Mas como achar à distância
um cuidador em outra cidade?”, conta.
Diante das dificuldades em localizar
informações confiáveis, surgiu a ideia

de criar um site de serviços nessa
área. Lúcia já havia trabalhado com
tecnologia e assim centralizou em um
único endereço uma lista organizada
de casas de repouso e de cuidadores.
A inclusão de novos dados fez o site
virar portal e hoje Lúcia participa de
vários grupos relacionados à terceira
idade para melhor orientar o internauta,
que tem mil dúvidas – inclusive algumas
bem práticas, como se é ou não correto
a casa de repouso cobrar 13o.
Após oito anos sendo cuidada em casa,
a mãe de Lúcia precisou ser levada para
uma instituição de longa permanência.
“Ela logo perguntou ‘por que vocês me
deixaram aqui?’. Percebi que muitas
casas veem o cuidado do idoso como
uma questão de saúde física, sem a
visão mais ampla da gerontologia. Não
oferecem profissionais para lidar com
a família do idoso nem atentam aos
seus sentimentos.” Lúcia resolveu esse
problema contratando um cuidador
para ajudar sua mãe a se situar e se sentir
segura e confortável. Outros parentes
observaram o trabalho de adaptação
sendo feito na casa de repouso e a
procuraram – assim se formou o grupo
de apoio de familiares. Feliz com as trocas
e com a rede de informações que está
ajudando a criar, Lúcia finaliza: “Quero
ser uma agente de transformação da
cultura em relação ao envelhecimento.
Profissionalmente, gostaria de mergulhar
de cabeça no portal, que para mim virou
uma missão, uma motivação de vida”.

Do banho ao pijama
Nosso “país jovem” está envelhecendo
– e finalmente começa a assumir
esse perfil populacional. Pois Beth
Vasconcellos investiu nisso ao criar,
com duas parceiras, o grupo Apoio
(apoiosaudebemestar.com.br). Uma das
motivações para o empreendimento,
que oferece cursos gratuitos sobre
temas relacionados ao envelhecimento,
CONVIVENDO COM O ALZHEIMER | 17

mercado

18 | CONVIVENDO COM O ALZHEIMER

do Avô), em Portugal, de onde tirou a
inspiração para abrir a loja Cuidadoso,
na zona oeste de São Paulo. No
começo, era uma loja-conceito
repleta de objetos inusitados (e
tremendamente úteis), como talheres
adaptados para quem tem artrite,
partidores de comprimido e cadeiras
com molas, que impulsionam a pessoa
na hora de levantar. Hoje é uma loja
virtual (cuidadososenior.com.br), que
atende todo o Brasil. Dependendo da
distância, os produtos são enviados
pelo correio, mas sempre que possível
“a montanha vai a Maomé”. Viviane
gosta de levar o produto até o cliente
e explicar seus benefícios.
“O babador, por exemplo, é feito sob
medida e em material confortável para
não sujar a roupa da pessoa a cada
refeição.” Ciente da dificuldade que
é vestir um adulto, criou roupas com
zíper especial, sem velcro, e um pijama
de Alzheimer, lançado no ano passado.
“Confeccionado com tecido 100%
algodão, parece macacão de bebê:
se veste pela cabeça e não permite
que a pessoa o retire sozinha.” A ideia
do pijama surgiu ao atender uma
cuidadora que contou, constrangida,
ter deixado a mãe exposta, pois tirou
a roupa e ficou pelada na frente da
janela. “Enquanto na Europa o idoso
costuma colocar uma roupa em cima
da outra, no Brasil ele tende a se
desnudar”, diz a fisioterapeuta.
Na bagagem de vivências de Viviane
estão todas as histórias de idosos e
familiares que atendeu, assim como
o que presenciou em casa: ela era
ainda adolescente e pensava em ser
advogada quando viu seu avô ser
tomado pela demência senil. “Ele
era amigo, conselheiro... É dolorido
ver uma pessoa querida fazendo
figura triste, como se dizia. Ficava
empurrando a parede ‘para a casa
crescer’. Essa experiência familiar com

“

É dolorido ver uma
pessoa querida fazendo
figura triste, como se
dizia. Meu pai ficava
empurrando a parede
‘para a casa crescer’.
Essa experiência
familiar com certeza me
impactou. Logo percebi
a fragilidade da vida.

“

foi ter visto seu pai sofrer um AVC.
“Mesmo com minha formação, não
sabia que ele estava tendo um AVC!
Se eu tivesse feito nosso curso, teria
identificado na hora e o teria levado
mais rápido ao hospital.” Na ocasião,
Beth era psicóloga e pedagoga (hoje
tem também especialização em
gerontologia), o que a ajudou a lidar
com a nova situação familiar. Somamse à experiência pessoal o tempo
que ela cuidou da sogra e o fato de
ter acompanhado a progressão do
Alzheimer em uma tia que passou seus
últimos sete anos na cama. Claudia e
Márcia, que com Beth formam o Apoio,
viveram igualmente situações delicadas
com familiares e usam esses episódios
para dar um tom humano e leve ao
curso. “Passamos as informações
usando nossas próprias histórias – e
nossos próprios erros –, ouvimos as
dúvidas dos participantes e sempre que
possível atendemos suas sugestões”,
conta Beth. A última foi uma palestra
sobre luto, que lotou um auditório
em São Paulo. Ela diz que boa parte
do público quer saber como resolver
questões objetivas relativas ao cuidado
de uma pessoa com Alzheimer. E cita
uma das dicas do grupo: “Se o idoso
não quer tomar banho, convide-o para
ir à praia, coloque maiô em você e nele;
brinquem que o chuveiro é a onda e
lembre que é preciso tirar a areia das
partes íntimas”.
Viviane da Silva, fisioterapeuta
especializada em medicina
comportamental e dona do Grupo
Cuidadoso, também tem intimidade
com esse tipo de assunto. Desde 1992,
sua energia, amor e dedicação estão
voltados para atender o idoso e sua
família. Com larga experiência, fala com
conhecimento de causa. Consultora
internacional em tecnologia assistiva e
gerontologia, foi por seis anos diretora
operacional do Sênior Comfort (A Loja

Viviane da Silva
certeza me impactou. Logo percebi
a fragilidade da vida. Hoje tenho
empatia com as famílias que atendo,
sei que muitas vivem momentos de
exaustão”, explica.
Além de produtos, a Cuidadoso
tem um braço de formação do
cuidador, visto que o setor focado
na terceira idade está aos poucos se
profissionalizando, mas boa parte
dos cuidadores ainda é profissional
doméstico ou da enfermagem – e
precisa de consultoria. Se o caso for
Alzheimer, acho que sua maior dúvida
é como lidar com a piora do paciente:
como ajudar na hora do banho, por
exemplo, por causa da questão da
vergonha, do pudor. Se o cuidador
não tem formação específica, fica
mesmo confuso sobre qual deve ser
sua atuação. Nosso papel é de gestores,
ajudando a criar regras e rotina. “Em
uma clínica isso é bem definido, dentro
de casa, não.” Por fim, a especialista
orienta quem pensa em abrir um
negócio: “Empreendedorismo deve
ser muito planejado. Devemos olhar
o mercado com uma visão humana:
procurar soluções para cada família,
individualmente”.

Conheça o canal
Convivendo com o Alzheimer.
A cada 15 dias tem um novo vídeo no ar. Sempre com entrevistas e profissionais de diferentes áreas
falando sobre o universo do Alzheimer, como: arquitetos, pet e arte terapeutas, advogados, etc.
Essas terapias, que muitas vezes não são de conhecimento dos cuidadores e familiares,
sempre que atreladas ao tratamento, podem trazer mais qualidade de vida ao paciente.

Higiene

Pet Terapia

Quem Cuida do Cuidador

Terapia Ocupacional Jogos

Inscreva-se no Canal e seja sempre
notificado quando um novo vídeo for ao ar.

Patrocínio

505919

A Libbs apoia este projeto, pois entende
que o cuidador do paciente com Alzheimer
precisa de informações seguras,
com linguagem leve.

