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CONHEÇA A IPSS

F  undada em 1988, a Alzheimer Portugal é uma Institui-
ção Particular de Solidariedade Social e uma Associação 

de Doentes. 
As grandes áreas de actuação da Alzheimer Portugal 

(AP) são: Serviços (respostas e apoio directo especi!co para 
as Pessoas com Demência e seus cuidadores); Awareness 
(Informação e consciencialização sobre o tema das demên-
cias); Investigação e Advocay (participação em estudos, en-
saios e de!nição de políticas); e Formação (sobre diversos 
temas e para diferentes destinatários). A saúde e os cuida-
dos promotores de saúde são um dos pilares comuns a to-
das as áreas de actuação da Associação. 

CUIDADOS PARA AS PESSOAS COM DEMÊNCIA
Cuidar de Pessoas com Demência, quando este cuidado 

se foca na Qualidade de Vida da Pessoa com Demência e do 
seu familiar cuidador, implica uma paradigma de cuidados 
integrados, onde o social e a saúde se entrecruzam. Assim 

tem acontecido na Associação Alzheimer Portugal. Cria-
da a partir da área da saúde, pelo Professor Doutor Carlos 
Garcia, médico neurologista no Hospital de Santa Maria/
Lisboa, a APFADA – Associação Portuguesa de Familiares e 
Amigos dos Doentes de Alzheimer cedo se cruzou com a 
área Social.

Em 2023, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliá-
rio da AP em Lisboa farão 20 anos de existência, tornando-
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-se nas respostas sociais com maior experiência em cuida-
dos especializados em demências, tendo sido pioneiras em 
Portugal e até há pouco tempo únicas. A estas juntaram-se 
outros centros de dia e outros serviços de apoio domici-
liário, serviços clínicos e uma ERPI, todos estes especí!cos 
para Pessoas com Demência.

Na sua concepção de cuidados, as nossas respostas so-
ciais sempre assentaram num modelo com forte prepon-
derância social (de apoio à pessoa com diagnóstico, ao seu 
cuidador principal e à família) mas, também, com um pen-
dor clínico de igual importância.

Cuidar de Pessoas com Demência é, para a Alzheimer 
Portugal, centrar os cuidados na Pessoa, numa perspectiva 
holística, na qual a saúde é um dos principais protagonistas 
na intervenção das equipas de cuidados.

Cuidar de Pessoas com Demência implica uma adapta-
ção de cuidados em conformidade com as características e 
a evolução esperada nesta doença. Requer adaptações ao 
nível da avaliação, intervenção e estratégias de cuidados.

Contribuir para a saúde das Pessoas com diagnóstico de 
Demência e dos seus familiares é intervir antes (asseguran-
do a prevenção), durante (Intervenção/reabilitação) e após 
(luto/Cuidadores).

Respeitar o ritmo da Pessoa, assegurar as “mesmas” caras 
que prestam os cuidados diários, atentar nas suas necessi-
dades, avaliar os sinais de bem/mal-estar, respeitar as suas 
vontades e preferências, inspirar-se na sua história de vida, 
garantir-lhes sorrisos em actividades e relações de prazer/
satisfação/afecto é prevenir, é garantir uma saúde física e 
psicológica saudável às Pessoas com Demência. Garantir 
a saúde das Pessoas com Demência é acompanhá-las nas 
suas vivências de Espaço e Tempo. Tempo e espaço não 
são vividos da mesma forma pelas Pessoas com Demência: 
impõe-se alongar o tempo, porque mais necessário para o 
ritmo mais demorado, e simpli!car os espaços, porque per-
cepcionados como mais confusos ou estranhos.

Quando se fala em doenças que afectam o discernimen-
to e a tomada de decisões a longo prazo, informar atempa-
damente as pessoas e facilitar-lhes o acesso à elaboração 
das Directivas Antecipadas de Vontade é empoderá-las, é 
respeitar os seus direitos fundamentais e dar-lhes liberdade 
e poder para decidirem sobre a sua saúde ou a falta dela, 
num futuro que se a!gura inevitável.

Tudo isto é saúde, na sua dimensão da prevenção.
Da mesma forma, não há modelo de cuidados indisso-

ciável da Saúde, o que irá in"uenciar sempre e directamen-
te utentes, familiares e todos os pro!ssionais que cuidam. 
Qualquer que seja a resposta social (Centro de Dia, Serviço 
de Apoio Domiciliário ou ERPI).

Cuidar para a “boa saúde” também remete para a ques-
tão da literacia em saúde (sobre as demências e as melho-
res estratégias para cuidar e estabelecer a relação com as 
Pessoas com Demência). A área de  Awareness é uma prio-
ridade absoluta da Alzheimer Portugal, que procura, junto 
da comunidade em geral, dos pro!ssionais das diferentes 
áreas e dos familiares, contribuir para o aumento da sua li-
teracia, através de acções de sensibilização e formação, de 
projectos comunitários como os Cafés Memória (em dife-
rentes locais do país) e o Projecto Kelembra (sensibilização 
de populações mais jovens para as questões das demên-
cias e da discriminação e estigma).

Cuidar “durante” implica a determinação para que se 
proporcione o maior bem-estar e autonomia à Pessoa e 
retardar, pelo maior tempo possível, as consequências da 
doença. Cuidar implica intervir na saúde.

Recentemente, a Alzheimer Portugal tem desenvolvido 
alguns Projectos na área de cuidados promotores de saúde, 
tal como o Projecto Estreitar Laços – Modelo de Cuidados 
Humanizados, o Projecto PsicoCuidar, o Projecto ReSense – 
Memórias com Sentido(s) e o Projecto Rostos. 

O Projecto “Estreitar Laços – Modelo de Cuidados Huma-
nizados” destacou-se pelo seu carácter inovador e diferen-
ciador. Culminou, em 2021, com a validação das boas prá-
ticas adoptadas nos Centros de Dia da Alzheimer Portugal. 
Os Centros de dia de Cascais, Lisboa, Matosinhos e Pom-
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bal obtiveram o selo de Centros  Livres de Contenção, tor-
nando-se a AP a única Instituição em Portugal reconhecida 
pelo seu modelo de cuidados livre de contenções.

Este Projecto incluiu formação dada pela Fundación Ma-
ria Wol# (reconhecida internacionalmente na área das de-
mências), avaliação das práticas de cuidados utilizadas em 
cada centro e a adopção de um modelo de cuidados livre 
de contenções físicas (vulgarmente conhecidas como prá-
tica de “amarrar”, “atar”).

Cuidar de Pessoas com Demência e/ou de idosos sem 
recorrer ao uso generalizado de contenções é intervir 
na saúde, já que tal evita os graves problemas que resul-
tam da adopção abusiva desta prática de cuidados, que 
acarreta consequências na saúde física (perda de massa 
óssea e capacidade funcional, lesões na pele, problemas 
de equilíbrio, úlceras de pressão, incontinência, aumento 
de risco de queda e até morte, entre outros), assim como 
na saúde psicológica (medo/pânico, depressão, ansieda-
de, transtornos de sono, apatia, agitação, sentimentos de 
vergonha, alheamento e menor desempenho cognitivo).

Conter uma Pessoa com Demência implica, ainda, pri-
vá-la do movimento e submetê-la a privação sensorial, ig-

norando-se o “corpo em relação” como “meio de estar no 
mundo”. O corpo passa a ser um corpo vazio, morti!cado 
e inundado por emoções negativas como tensão, tristeza 
e falta de toque.

Além disso, o movimento é, por vezes, a principal /úni-
ca forma das pessoas com alterações da linguagem se ex-
pressarem, expressão essa que é limitada pela utilização 
de contenções.

 “Atar” uma pessoa durante dias e sem data limite é cor-
romper as suas vivências de espaço e tempo. É limitar a 
sua liberdade de movimento. Violar os seus Direitos Fun-
damentais. É retirar-lhe contacto com os outros e o mun-
do. É fragilizar a sua saúde.

O “Estreitar Laços” contribuiu para consolidar aquele 
que sempre foi o paradigma de cuidados da Alzheimer 
Portugal - Cuidados sem Contenção - e para partilhar com 
outras instituições os resultados das suas boas práticas. É 
o iniciar de um Movimento que visa difundir a nossa expe-
riência no terreno e a mensagem de que é possível cuidar 
as Pessoas com Demência e/ou idosas sem contenções.

A questão do uso generalizado de contenções é ainda 
tabu em Portugal, pelo que importa sensibilizar e informar 
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sobre o que são contenções, os diferentes tipos, as conse-
quências nas dimensões física e psicológica, os motivos e 
as crenças que conduzem os pro!ssionais à sua utilização.

A utilização da contenção física e química como prática 
regular de cuidados em instituições é ainda uma realidade 
observada em vários países e considerada um indicador 
de má qualidade dos cuidados (Muñiz et al., 2016). Estu-
dos internacionais veri!cam que a prevalência de conten-
ção ronda os 38% em países como a Espanha ou Estados 
Unidos (Ljunggren, Phillips and Sgadari, 1997; Muñiz et al., 
2016).

Não existem estudos que permitam caracterizar esta 
prática em Portugal, pese embora a percepção existente 
seja de que a prevalência do uso de contenções em Portu-
gal, enquanto prática generalizada de cuidados, é prova-
velmente elevada, à semelhança do que acontece noutros 
países.

Procuraremos, num futuro próximo, através da forma-
ção disponibilizada pela Alzheimer Portugal, incentivar 
outros pro!ssionais a saber mais sobre contenções e suas 
alternativas, para que possamos, em conjunto, acabar 
com esta prática tão desactualizada do ponto de vista dos 
Direitos Humanos e da Saúde.

A par do Projecto “Estreitar laços”, todas as respostas da 
Alzheimer Portugal (Respostas Sociais, Gabinetes, Linha 
de Apoio Nacional, Formação e outros Projectos) compar-
tilham a mesma !nalidade, isto é, contribuir para melhor 
saúde, procurando promover o diagnóstico precoce e a 
intervenção atempada, de forma a retardar o avanço da 
demência na Pessoa que tem o diagnóstico e o apareci-
mento de patologias nos familiares cuidadores, tantas ve-
zes sobrecarregados com as tarefas de cuidados.

A Saúde e os Cuidados promotores de saúde cobrem 
diferentes domínios:

SAÚDE DAS PESSOAS COM DEMÊNCIA
Com o objectivo de garantir o acompanhamento dos 

cuidados de saúde prestados às Pessoas com Demência, a 
Alzheimer Portugal participou activamente na elaboração 
da Estratégia Nacional de Saúde para as Demências, a ser 
operacionalizada através de Planos Regionais adaptados 
às especi!cidades das diferentes regiões. A acessibilidade 
das Pessoas com Demência aos cuidados de saúde espe-
cializados durante todo o percurso da demência é o coro-
lário desta estratégia.  

Considerando que as Demências devem ser uma prio-
ridade Social e de Saúde Pública, a Alzheimer Portugal  
levou a cabo a realização de um Manifesto (Setembro de 
2022), no qual defende que a resposta para a melhoria da 

qualidade de vida das Pessoas com Demência deve assen-
tar em quatro princípios:

1. Urgência em tornar a demência  uma prioridade;
2. Necessidade da concretização dos Planos Regionais 

de Saúde para as Demências;
3. Apelo à consciencialização da sociedade, dos cuidado-

res e dos pro!ssionais da área da saúde, de forma a comba-
ter o estigma e evitar o desconhecimento da doença. Este 
esclarecimento visa ainda melhorar a prevenção das doen-
ças e apoiar as Pessoas com Demência e os seus cuidadores;

4. Garantia de cuidados contínuos a todas as Pessoas 
com Demência. Para tal, a AP defende que as assimetrias 
dos cuidados prestados entre as regiões devem ser elimi-
nadas e que o sector social e da saúde devem encontrar em 
conjunto soluções mais e!cazes e ajustadas.

A pensar na Saúde das Pessoas com Demência foram 
implementados diversos projectos comunitários  focados 
na Saúde, tais como o Projecto PsicoCuidar e o Projecto 
Resense. A sua !nalidade foi garantir o acesso das Pessoas 
com Demência a cuidados de saúde especializados. Estes 
cuidados foram prestados directamente nos domicílios das 
Pessoas que residiam em zonas rurais e com difícil acesso 
aos mesmos, resultantes de di!culdades !nanceiras e da 
inexistência deste tipo de serviços nestes contextos.

O Projecto Resense - Memórias com Sentido(s) garantiu 
o acesso de diversas instituições do concelho de Almeirim 
e da Chamusca a estes cuidados, dado que não tinham 
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pro!ssionais de saúde na equipa. A equipa multidisciplinar 
(Psicólogo, Fisioterapeuta e Assistente Social) da Alzheimer 
Portugal interveio, semanalmente, com os utentes com 
diagnóstico de Demência nas diversas instituições.

Estes projectos permitiram intervir em plena pandemia, 
tendo demonstrado a sua necessidade e e!cácia do pon-
to de vista do suporte e acompanhamento especializado, 
quando não existiam quaisquer respostas para as Pessoas 
com Demência e seus familiares devido à situação de con-
tingência.

SAÚDE DOS FAMILIARES CUIDADORES
É fundamental contribuir para a saúde dos cuidadores. 

Cuidadores com melhor saúde encontram-se mais predis-
postos a utilizar estratégias de cuidados mais e!cazes. A 
própria tarefa de cuidar traduz-se em níveis elevados de 
stress e no aparecimento de fadiga crónica associada à 
prestação permanente de cuidados, sem períodos de des-
canso.

Partindo destas evidências, a Alzheimer Portugal de-
senvolveu o “Projecto Rostos- Criação de um Serviço de 
Bem-estar e Saúde domiciliário para cuidadores familiares 
de Pessoas com Demência”, em Lisboa.

Este projecto inovou na criação de um apoio especí!co 
de suporte para os familiares de Pessoas com Demência, 
cuja ênfase foi a prevenção e promoção da sua saúde e 
bem-estar. Foram criados programas multicomponen-
tes, com a participação directa dos familiares cuidadores, 
que elegiam os serviços de que pretendiam usufruir. Este 
projecto diferiu dos existentes porque não se centrou ex-
clusivamente no papel desempenhado pelo cuidador (e 
respectiva aquisição de competências para cuidar), mas 
na saúde física e psíquica dos cuidadores, através de cui-
dados de saúde (como Apoio psicológico, Fisioterapia, 
Cuidados de Enfermagem, Relaxamento, Apoio Psicológi-
co na Dor) e de bem-estar (Apoio espiritual, Reiki, Massa-
gens, Cuidados de imagem, Grupo de vizinhança).

Uma mais-valia do projecto é que era providenciado o 
acompanhamento da Pessoa com Demência (no domicílio) 
por uma Auxiliar da Alzheimer Portugal, enquanto o fami-
liar cuidador bene!ciava tranquilamente da actividade.

Os resultados do Projecto Rostos, obtidos por avaliação 
clínica pré e pós intervenção, demonstraram o decrésci-
mo da sobrecarga (em 64% dos participantes), dos níveis 
de depressão (em 47% dos participantes), dos níveis do 
Stress Percebido (em 67% dos participantes). Também se 
veri!cou que os mecanismos de coping disfuncionais uti-
lizados antes do projecto foram substituídos por mecanis-
mos positivos.

No !nal do projecto (avaliado de forma muito ou plena-
mente satisfatória pelos familiares cuidadores), concluiu-
-se que a Qualidade de Vida tinha aumentado em todos 
as suas componentes, nomeadamente, na componente 
Física (40%), Psicológica (47%), Relações Sociais (40%) e 
Meio Ambiente (47%).

Este projecto permitiu acompanhar os familiares cuida-
dores durante a pandemia, combatendo também o isola-
mento existente.

Dar Rosto aos Cuidadores, frequentemente remetidos 
para o seu papel de cuidar, cuidando destes (física e psi-
cologicamente) enquanto Pessoas e actores principais do 
seu trajecto de vida, foi o mote deste projecto, assente na 
premissa do acompanhamento em cuidados de saúde.

SAÚDE DAS EQUIPAS
Cuidar de Pessoas com Demência é emocionalmente 

desgastante, não só pelos comportamentos repetitivos e 
disruptivos com os quais as equipas têm de lidar diaria-
mente mas também porque lidar com a doença e o sofri-
mento é um espelho permanente que nos re"ecte – aos 
que cuidamos – a possibilidade de nos imaginarmos a nós 
próprios com demência.

A saúde das equipas não pode ser, portanto, descurada. 
Para além das ferramentas fundamentais como a realiza-
ção de reuniões, de grupos de supervisão/partilha e de 
formação, é importante equacionar estratégias de cuida-
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dos para a saúde para os diferentes elementos da equipa.
A dinâmica diária das instituições acarreta obstáculos, 

sobretudo de disponibilidade de tempo para desenvolver 
apoios directos e frequentes destinados às equipas.

Na Alzheimer Portugal, estamos convictos da impor-
tância de cuidar da saúde das nossas equipas e, para além 
das ferramentas de trabalho utilizadas, procuramos, sem-
pre que possível, criar actividades para os elementos da 
equipa, tais como sessões de relaxamento, Reiki e cuida-
dos de imagem. Todavia, consideramos não serem su!-
cientes e como tal esta é uma área com necessidade de 
maior desenvolvimento na nossa organização.

REFLEXÕES/CONCLUSÕES
Cuidados para Pessoas com Demência serão sempre 

indissociáveis da área da saúde.
Cuidar com o propósito de proporcionar Qualidade de 

Vida e Felicidade será sempre um factor protector da saú-
de física e psicológica das Pessoas  com Demência e dos 
seus familiares.

Cuidar dos que cuidam será sempre um dos ingredien-
tes principais para a existência do espírito de missão e 
motivação das equipas e consequente bom trato dos que 
cuidamos.

Equipas infelizes ou doentes não contribuirão para 
proporcionar alegria, aconchego e ancoragem às Pessoas 
Com Demência, pelo que deverão ser adoptadas práticas 

que zelem pela saúde física e psicológica de quem traba-
lha com Pessoas com Demência.

Modelos de Cuidados centrados na tarefa e não na Dig-
nidade e Identidade das Pessoas cuidadas, adoecem-nas.

Modelos de cuidados que adoptam abusivamente prá-
ticas que limitam a liberdade de movimentos das Pessoas, 
através de dispositivos (modernos como os dispositivos 
mecânicos ou tradicionais como o  lençol) promovem 
mais dependência e doença.

O que nos faltará, então, para promover mais saúde 
quando cuidamos de Pessoas com Demência?

Talvez perguntar-se: E se fosse consigo? O que destaca-
ria como práticas e/ou intervenções que lhe trouxessem 
melhor saúde? Gostaria de ser contido?

Talvez estar ciente de que a forma como cuidamos in-
"uenciará directamente a maior ou menor saúde daque-
les de quem cuidamos.

Só assim poderemos avançar para a prática. Para imple-
mentarmos projectos e intervenções robustas que forta-
leçam a saúde.

Mas, penso, o mais importante é a vontade de cada um 
de nós de cuidarmos como gostaríamos de ser cuidados 
quando a nossa vez chegar. Para cuidarmos com o respei-
to e o afecto merecidos a qualquer Ser Humano.

A Alzheimer Portugal continuará a integrar os cuida-
dos de saúde - como meio e !nalidade -  nos serviços que 
presta directamente às Pessoas com Demência e aos seus 
cuidadores, nas suas diferentes áreas de actuação e na for-
ma como diariamente cuidamos.

A Demência é, em si mesma, uma condição de falta 
de saúde. Como diria o psicanalista António Coimbra de 
Matos: “Mais Amor, menos Doença”. Conhecedora do que 
é viver com Demência, a Alzheimer Portugal procura nos 
seus cuidados promover menos doença (mental e física) 
e minimizar ou retardar as consequências daquela que já 
existe (demência).

Cuidar é dar “saúde”. Cuidar para a saúde é uma escolha. 
Uma opção. Individual, num simples gesto, numa simples 
atitude. Colectiva. Numa cultura de cuidados, a escolha da 
Instituição que decide fazer da promoção da saúde parte 
da sua missão em prol das Pessoas com Demência e/ou 
idosas.  

Que não amarremos as Pessoas de quem cuidamos. 
Que não nos amarremos a nós próprios em crenças e mo-
delos de cuidados ultrapassados no que toca ao respeito 
pelos direitos humanos. Que nos movimentemos para 
cuidar, dando saúde, pois a nós nada nos impede de nos 
movimentarmos para tal objectivo. A nós, nada nos impe-
de de fazer essa escolha. 
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