
Dicas para cuidar do idosoDicas para cuidar do idoso

com perda de atenção ecom perda de atenção e

memória recentememória recente

@cuidados.alzheimer@cuidados.alzheimer



Isto leva ao familiar e ao cuidador

ter que redobrar sua atenção

quanto aos cuidados prestados ao

idoso.

A doença de Alzheimer, assim

como demais síndromes de

demências, pode levar a problemas

como a perda de concentração ou

de memória.
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Aqui estão algumas dicas de como proceder perante

tal situação:



Dica 2) Se mantenha na mesma altura do idoso, olhando

em seus olhos durante a fala, de intervalos durante a

fala para que ela consiga fazer perguntas e observe

suas reações para sobre conteúdo que foi falado;
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Dica 1) Se atente a sua comunicação, no caso, passe as

informações pausadamente, em um tom que o idoso

entenda e evite misturar assuntos, pois isso facilita a

confusão e mistura de informações



Dica 4) Diante de atritos devido a perda da memória,

jamais grite ou expresse reações que leve ao idoso a sentir

medo ou tristeza, tente conversar e explicar a situação

sempre que possível. 

Dica 3) Sempre revise cestos de lixo, documentos, bolsas

e locais similares, pois devido a confusão e a perda de

memória o idoso pode descartar ou guardar algo de

forma indevida;
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https://cicacamacho.blogspot.com/

http://cuidadosalzheimer.uff.br/

Lá você vai encontrar o material completo

e muitas outras informações!

Quer saber mais sobre o

assunto?
Acesse o nosso blog e o nosso site!

 

Os link se encontram na bio do nosso

instagram e na descrição da publicação.

https://cicacamacho.blogspot.com/
http://cuidadosalzheimer.uff.br/
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Salve

Curta

Compartilhe

Gostou da publicação?

Comente
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