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A doença de Alzheimer pode
fazer com que o idoso apresente
algumas alterações no
comportamento como variações
de humor, desconfiança, 

Os Florais de Bach consistem de uma
terapia não medicamentosa completar a

saúde, que leva em consideração que
um problema não tem apenas sua 

desorientação no tempo e no espaço dentre outras, e
uma forma de tratamento alternativo para isso é a
terapia com floral.

origem devido a parasitas ou as síndromes
metabólicas. 
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Os florais são uma terapia onde a
energia e as propriedades das
flores são utilizadas no
tratamento da essência de
problemas causadores de
emoções negativas. 

Essa terapia considera que as
desarmonias nas partes psíquica e
mental podem levar a complicações no
corpo e na mente.

Segundo a Abraz (2020) essa terapia
tem bons resultados no tratamento de
depressão em pacientes com
Alzheimer.
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A atuação dessa terapia em pessoas com doença de
Alzheimer está relacionada a qualidade de vida
proporcionada, pois a manipulação das essências
auxiliam no equilíbrio dessas situações
comportamentais, além de colaborarem para uma
melhor relação entre o corpo e mente, atuando
positivamente:

No estresse
Na depressão

Na raiva
 



No medo

Nas questões de desorientação do tempo e espaço

Na mania de perseguição
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Se cuidem!
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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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