
As pessoas com demência têm dias bons e 
menos bons.  A doença nem sempre é aparente, 
mas podem ter di�culdade em lembrar-se de 
coisas.

Eu cuido de uma pessoa com demência, e sei 
que estar activo é importante. Sair de casa faz 
com que se mantenham saudáveis. É algo que 
eu aconselho.

Daí a minha preocupação ao saber que três em 
cada cinco pessoas com demência se perdem 
ou desaparecem. Preocupa-me ainda mais o 
facto de que metade das que desaparecem por 
24 horas acabam gravemente feridas ou mortas.

As pessoas com demência precisam de estar 
seguras, sem que lhes seja tirada a liberdade.

Felizmente, aprendi a elaborar um plano de 
segurança que permite que pessoa de quem 
cuido se mantenha activa, e que me dá 
tranquilidade.

Garantir a segurança das pessoas
com demência sem tirar
a sua liberdade

Eu cuido de uma pessoa com demência

Consulte: FindingYourWayOntario.ca

Para pessoas com demência, 
cada passo é importante.

Financiado pelo



Vaguear e perder-se. 
 Tenha um plano.

Garantir a segurança de pessoas com 
demência não signi�ca impedi-las de ser 
activas.
• Procure alguém que saia com elas. Se se 
 sente à vontade para que saiam sós, 
 assegure-se que alguém sabe para onde vão 
 e que regressam a tempo. Peça a ajuda de 
 vizinhos, amigos e familiares.
• Saiba que medidas tomar para reduzir os   
 riscos de desaparecimento.
• Adquira acessórios de identi�cação. Inscreva 
 a pessoa no MedicAlert® Safely Home®. 
• Tenha uma fotogra�a tipo passe recente e   
 uma descrição da pessoa que possa dar à   
 polícia, caso seja iniciada uma busca. Preencha  
 os dados de identi�cação. Se esta informação  
 não estiver pronta aquando do    
 desaparecimento, as buscas poderão ser mais  
 demoradas e maior será o stress.
• Pondere o uso de um aparelho de localização  
 que, numa emergência, ajuda os responsáveis  
 pelas buscas a localizar a pessoa desaparecida.
• Caso a pessoa desapareça, ligue de imediato 
 para o 911. As buscas são um caso de 
 emergência. Informe a polícia de que uma 
 pessoa com demência está desaparecida.

Para saber como contactar a 
Associação de Alzheimer mais 

próxima, ligue para 2-1-1.


