
Fevereiro roxo

AD tarefaD deD cuidarD deD alguémD comD doençaD deD AlzheimerD éD desafiadoraD eD geraD
sobrecargaDemDquemDcuida.DODcuidadoDgeralmenteDseDsomaDàsDoutrasDatividadesDdoD
diaDaDdia,DpodendoDserDmuitoDestressante.

AliadoD aD essaD sobrecarga,D existeD oD impactoD emocionalD deD umaD doençaD queD
incapacitaDeDacabaDporDtransformarDasDrelaçõesDfamiliares.

DianteD desseD quadroD éD comumD oD cuidadorD passarD porD momentosD deD exaustão,D
depressão,DsensaçãoDdeDabandonoDeDalteraçõesDnaDvidaDconjugalDeDfamiliar.

PorD isso,D elaboramosD umaD cartilhaD queD temD porD objetivoD serD umD guiaD paraD vocês,D
cuidadoresDeDfamiliares.
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O cuidado com quem cuida
Cartilha do cuidador
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Axcarênciaxdexinstituiçõesxsociaisxnoxamparoxàsxpessoasxquexprecisamxdexcuidadosx
contribuix parax quex ax responsabilidadex dox cuidadox recaiax sobrex ax famíliax eCx
normalmentexsobrexumxelementoxdaxfamíliaxquexéxaquelexquexacabaxporxassumirx
osxmaioresxcuidados.

AxDoençaxdexAlzheimerxmudaxtodaxaxdinâmicaxfamiliarxeximpactaxdiretamentexnasx
funçõesx ex papéisCx comox porx exemploCx ox filhox passax ax terx quex cuidarx dox paix oux ax
esposax quex trabalhavax forax agorax precisaCx alémx dox trabalhoCx dividirx suax cargax
horáriaxcomxosxcuidadosxdexumxdosxpaisxadoecidos.

Todasx essasx mudançasx geramx confusãox ex sofrimentoCx casox nãox hajax umax boax
organização.

Ox idealx éx terx umx rodíziox nosx cuidados.x Podeúsex contarCx tambémx comx ax ajudax dex
amigosx oux vizinhosx ex definirx diasx ex horáriosx parax cadax umx assumirx suax parte.x
AssimCxninguémxficaxsobrecarregadovxEssaxdivisãoxdextarefasxéxfundamentalxparax
quex ox cuidadorx tenhax umx tempox livrex parax sex cuidarCx distrairx ex recarregarx suasx
energias.

Mudanças no ambiente familiar
Como lidar com eles?

Comx relaçãox aox espaçox dax casaCx àx
medidax quex ax doençax avançaCx éx
interessantex irx adequandox ox
mobiliáriox parax umx acessox maisx
facilitado.x x PortantoCx terx orgaú
nizaçãox ex distribuirx osx cuidadosCx
semx sobrecarregarx umax pessoax
apenasx éx fundamentalx parax ax
preservaçãox dax saúdex mentalx dox
cuidador.x AfinalCx quemx cuidax
precisax estarx bemx parax poderx
cuidarxdoxoutro.
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Àf medidaf quef af doençaf agrava!f éf comumf iremf surgindof mudançasf
comportamentaisf comof irritabilidade!f agressividade!f prejuízosf gravesf naf
memória;f Af pessoaf comf Alzheimerf podef deixarf def reconhecerf seusf familiares!f
xingáDlos!fficarfagressivofeflidarfcomfissoféfumfgrandefdesafio;

Sef vocêf éf of cuidador!f éf importantef saberf quef nadaf dissof éf pessoal!f fazf partef dof
quadrof evolutivof daf doença;f Maisf importantef aindaf éf saberf que!f aindaf quef vocêf
saibaf quef fazf partef dof adoecimento!f podef serf quef sef sintaf desamparadoNaã!f
impotente!fcomfraiva!f rejeitadoNaã;fAcolhafessesfsentimentosfef tentef trabalháDlosf
dentrofdefvocê;fNãofsefcobrefmuitofefsaibafseuflimite;fExistirãofmomentosfemfquef
vocêfprecisaráfsefafastarfparafprocessarftudofisso;fFaçaDoá

O cuidador tem direito:

Mudanças no ambiente familiar
Como lidar com eles?

Defsefcuidar;
Defpedirfajuda;
Defvivenciarfasfemoções!fsejamfelasfquaisfforem;
DefnãofsefsentirfculpadoNaã;
Defnãofserfmanipuladofporffamiliares;
Defprotegerfsuafindividualidade;
DefsentirDsefcansadoNaã!fexaustoNaã;
Defnãofabandonarfsuafprópriafvida!fsobretudoá
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Importantefquefvocêfmantenhafsuafrotinafdefautocuidadofsefatendandofparaf
umafalimentaçãofsaudávelfefequilibradafefatividadeffísicafregular;
Casofnãofpossaffazerfatividadeffísica!fumafcaminhadafefalongamentosfajudam;f
Ofalongamentofpodefserffeitofinclusivefnosfmomentosfemfquefestáfrelaxando;
Porf exemplo:f enquantof assistef TVf movimentef osf dedosf dasf mãosf ef dosf pés!f
façaf automassagemf nosf pésf comf ajudaf dasf mãos!f rolinhosf def madeira!f
bolinhasfdefborracha;f

Dicas de autocuidado para quem cuida:
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1ãgExercíciosgparagagcolunagcervicalgIpescoçoã:
FlexioneóaócabeçaóatéóencostaróoóqueixoónoópeitoLódepoisóestendaóaócabeçaóparaótrásó
comoóseóestivesseóolhandoóoócéu.
Gireóaócabeçaóprimeiroóparaóumóladoóeódepoisóparaóoóoutro.
Inclineó aó cabeçaó lateralmenteLó paraó umó ladoó eó paraó outroLó comoó seó fosseó tocaró aó
orelhaónoóombro.

2ãgExercíciosgparagosgombros:g
EnchendoóosópulmõesódeóarLólevanteóosóombrosóparaópróximoódasóorelhasLósolteóoó
aró deixandoó osó ombrosó caíremó rapidamenteLó depoisó fazendoó movimentosó
circularesLógireóosóombrosóparaófrenteóeóparaótrás.

3ãgExercíciosgparagosgbraços:g
GireóosóbraçosóesticadosóparaófrenteóeóparaótrásLófazendoócírculos.

4ãgExercíciosgparagogtronco:g
Emó péLó apoieó umaó dasó mãosó noó encostoó deó umaó cadeiraó ouó naó própriaó cinturaLó
levanteóoóoutroóbraçoópassandoóporócimaódaócabeçaLóinclineólateralmenteóoócorpo.ó
Repitaóoómesmoómovimentoócomóoóoutroólado.

5ãgExercíciosgparagasgpernas:
Deitado)ajó deó barrigaó paraó cimaLó apoieó osó pésó naó camaó comó osó joelhosó dobrados.ó
Mantendoó umaó dasó pernasó nessaó posiçãoLó segureó comó asó mãosó aó outraó pernaó eó
tragaóoó joelhoóparaópróximoódoópeito.óFiqueónestaóposiçãoóporóalgunsósegundosóeó
volteóparaóaóposiçãoóinicial.óFaçaóoómesmoóexercícioócomóaóoutraóperna.

Casogqueiragsegalongargumgpoucogmais,glágvaigumagsériegsimplesg
quegvocêgpodegfazer:
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SempreóqueópossívelLóaprendaóumaóatividadeónovaóouóalgumóoutroóassuntoóqueólheó
interessaóeónãoósejaósobreóaódoença.óLeiaLóparticipeódeóatividadesódeólazeróemósuaó
comunidadeLófaçaónovosóamigos.

Importantegquegtudognãogprecisagacontecergnumgsógdia,gvocêgpodegsegdividirgemg
váriosgmomentosgdagsemana.
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Paraçterminarã
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https://abraz.org.br/contato/

Aç ç ABRAZç éç umaç associaçãoç queç possuiç umaç sedeç emç JFç eç forneceç gruposç deç
apoioçonline.

CasoáseáinteresseAáacesseáoálinkáabaixoáeádêáumaáolhada:

Porá últimoAá existemá gruposá deá apoioá ondeá
encontraá pessoasá queá estãoá vivenciandoá aá
mesmaá situação:á Falará sobreá oá queá vocêá estáá
sentindoá eá ouvirá relatosá deá pessoasá queá estãoá
passandoá porá issoá ajudaá aá seá fortalecerá eá
enfrentarámelhoráaásituação:

Referências:

D’alencarAá raimundaá silva;á santosAá evaniá moreiraá pedreiraá dos;á PINTOAá Joelmaá
Batistaá Tebaldi:á Conhecendoá oá Alzheirmer:á umaá contribuiçãoá paraá familiaresá eá
cuidadores::áIlhéus:áEditusAá0E2E:


