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Quando uma pessoa com demência desaparece

Respire fundo e tente manter a calma, mesmo que pareça difícil. Não está só. Há 

pessoas que podem ajudar. Ao seguir esta lista, vai contribuir para que a pessoa 

com demência seja encontrada de forma mais rápida e segura.

Ligue para a polícia pelo 911 – as buscas são um caso de 
emergência – NÃO PERCA TEMPO!

1. Informe de imediato a polícia de que a pessoa tem demência.

2. Procure lembrar-se quando foi a última vez que viu a pessoa.

3. Entregue à polícia a informação compilada nos “Dados de Identificação” –

incluindo uma fotografia recente.

4. Informe a polícia de quaisquer condições médicas ou medicação que 

apessoa esteja a tomar.

5. Informe a polícia dos locais para onde a pessoa possa ter ido.

6. Indique se a pessoa está inscrita em qualquer programa de registos como 

os MedicAlert® Safely Home®, Project Lifesaver® ou se possui aparelhos de 

localização ou meios de identificação.

Consiga apoio

1. Assegure-se de que alguém fica em casa no caso da pessoa regressar 

sozinha.
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2. Alerte amigos, familiares e vizinhos de que a pessoa desapareceu.

3. Se a pessoa tem carro, dê a informação do veículo à polícia (número da 

matrícula, marca, modelo e cor do carro).

4. Na eventualidade de serem usados cartões de crédito, fale com a polícia 

sobre como informar as operadoras dos cartões de crédito que a pessoa 

está desaparecida e pode vir a usá-los. Detectar o uso de cartões de crédito 

pode ajudar a localizar a pessoa.

Faça uma busca rápida

1. Procure dentro de casa:

 quartos, incluindo armários e debaixo da cama

 casa(s) de banho

 cave, incluindo locais escondidos em que a pessoa possa entrar 

facilmente

 garagem, no caso de ser geminada ou próxima da casa

2. Verifique se desapareceram artigos como malas de viagem, chaves do 

carro ou cartões de crédito. Estes podem dar pistas quanto ao paradeiro da 

pessoa.

3. Procure no exterior à volta de casa – só no caso de ter um quintal vedado. 

Se vive numa zona rural, não faça buscas sozinhow/a. Pode colocar-se em 

perigo e comprometer as buscas da polícia.

Adapted from materials developed by Alzheimer Society British Columbia.


