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Sobre nós
Thereus Health® é uma plataforma desenvolvida pela 
Artegist Health, uma startup sediada no Tec Labs, a incu-
badora da Faculdade de Ciências da ULisboa, que se es-
tabeleceu em Portugal com o apoio do programa Startup 
Visa do governo português, gerido pelo IAPMEI. O conteú-
do do canal é produzido pela DeepContent Health, agên-
cia especializada em jornalismo de excelência sobre saúde 
e bem-estar, no Brasil.

Esclarecimentos
A informação publicada no canal Thereus Health não tem a intenção, 
nem o objetivo de substituir a opinião de um médico. Também não 
tem a pretensão de determinar um diagnóstico ou de recomendar 
um tratamento. O canal Thereus Health não se destina a substituir 
as orientações médicas ou qualquer aconselhamento dado por pro-
fissionais qualificados. A palavra final é sempre do médico. Nunca 
ignore uma orientação médica ou deixe de procurar um tratamento 
de saúde com base em algo que leu nesta plataforma.

Nós utilizamos apenas fontes reconhecidas pela classe médica e 
científica e também pelo rigor no trato das informações. A nossa 
equipa adota critérios jornalísticos de verificação antes de publicar 
qualquer informação. Nós solicitamos que qualquer equívoco iden-
tificado pelos leitores seja comunicado a nossa equipa. Todo conteú-
do encontrado no canal, seja em textos, imagens, gráficos ou vídeos, 
tem o caráter exclusivamente informativo, de esclarecimento e de 
educação à sociedade e é produzido de acordo com as normas do 
Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

A nossa visão
Ser uma referência na formação de comunidades em doença crôni-
cas limitantes e/ou desabilitantes, bem como na geração de dados 
de vida real.

Os nossos valores
Promover informação simples, fiável e útil a usuários doentes/fami-
liares/cuidadores e gerar evidências de vida real que possam melho-
rar o sistema de saúde.

O nosso propósito é unir pessoas através da tecnologia, com objetivo 
de criar ou melhorar a conscientização sobre doenças incapacitantes 
e/ou limitativas.

O nosso compromisso é oferecer informações qualificadas, fiáveis e 
atualizadas sobre doenças, doente, tratamento, direitos e potenciais 
avanços, buscando dar suporte dentro desta difícil jornada. Também 
damos voz a quem quer colocar suas dúvidas ou dividir sua história.

Através do contributo de quem vive e/ou convive com a doença por 
meio de sondagens, conseguimos obter informações de vida real 
para melhoria do conhecimento, entendimento e ação sobre a doen-
ça na própria comunidade, além de poder auxiliar outros partici-
pantes dentro do sistema de saúde.

A nossa missão
Auxiliar na melhoria da literacia de doentes/familiares/cuidadores 
em doenças crônicas limitantes e/ou desabilitantes, através da ofer-
ta de informação.

♻Este material pode ser impresso para distribuição àqueles que não tem acesso a 
Internet, entretanto seja responsável com o meio ambiente, não desperdiçando 
papel, imprimindo frente e verso e reciclando.
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Como manter a casa 
segura para o doente 
de Alzheimer

O
lugar mais acolhedor para o doente com a 
demência é a própria casa, onde ele reconhe-
ce o ambiente e sente-se familiarizado com 
os objetos. É dentro de casa, também, que ele 

consegue manter a autonomia e o senso de independên-
cia por mais tempo. No entanto, à medida que a demên-
cia se instala, o cérebro e o corpo passam por diversas 
alterações que comprometem a segurança do paciente. 

Os sintomas que aparecem com a demência, aos pou-
cos, afastam o doente da rotina, a qual ele estava habi-
tuado. Eles reduzem o equilíbrio e a força, alteram a vi-
são, a sensibilidade e a audição, e também transformam 
a capacidade de o doente tomar decisões, antecipar 
riscos e prevenir acidentes. Os lapsos de memória, fre-
quentes, podem expô-lo ao perigo. 

Diante dessa situação, algumas adaptações são neces-
sárias para garantir a segurança do paciente e dos cui-
dadores. O ideal é que toda mudança seja explicada e 

feita com desvelo. O paciente precisa reconhecer o lu-
gar e sentir-se em casa. Veja como adequar os espaços 
principais da casa.
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1.  No quarto e na sala de estar

.  Se não quiser dispensar as alcatifas, fixe-as ao chão com 
fita-cola de dupla face. Redobre os cuidados com as 
alcatifas ou carpetes que estejam com as pontas levan-
tadas ou que sejam finas e possam dobrar facilmente. 

.   Mantenha a casa organizada e sem objetos pelo chão. 
Os sapatos deixados no piso são o principal motivo de 
queda. Guarde-os sempre na sapateira ou ponha-os 
sobre uma cadeira para evitar os acidentes. 

.  Em dias frios, substitua as diversas mantas por uma 
única mais encorpada. Muitas camadas de cobertas 
podem dificultar que o paciente levante-se de modo 
seguro. 

.  Se o tamanho do quarto permitir, encoste a cama na 
parede para proporcionar maior segurança e apoio ao 
paciente. 

.  Não deixe fios de abajur, de rádio ou de telefone soltos 
à vista. Fixe-os na parede ou em algum móvel com fita 
adesiva. Esteticamente, pode não ser bonito, mas reduz 
os riscos de queda.

.  Guarde a medicação, os objetos cortantes e os produ-
tos químicos que podem ser ingeridos, acidentalmente, 
em locais de difícil acesso. Mesmo nos dias em que o 
doente estiver bem, mantenha essas substâncias em 
locais seguros. 

.  Mantenha os livros e os outros objetos usados com fre-
quência em prateleiras e armários baixos. Isto elimina 
o risco de o paciente subir as escadas e os bancos à pro-
cura de algo. 
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.  Se for possível, retire os rodízios de cadeiras. Eles re-
duzem a estabilidade e não oferecem segurança para o 
doente apoiar-se ao levantar ou sentar. 

.  Para evitar que o paciente tropece ou atrapalhe-se no 
momento de pressa, deixe um telefone fixo ou um tele-
móvel com carregador ao lado da cama e do sofá. 

.  As camas muito baixas dificultam o deslocamento do 
paciente. Uma opção simples é elevá-la com alguns blo-
cos de madeira ou cerâmica encaixados sob os pés.

2.  Na casa de banho
Este é definitivamente um dos lugares mais perigosos da 
casa. Quando o piso está húmido, o risco é ainda maior. 
Mantenha os tapetes antiderrapantes dentro e fora da ca-
bine de duche para evitar que o doente escorregue.

.  Substitua a fechadura por uma sem trava ou que per-
mita acesso pelo lado externo. Assim, se ele ficar tran-
cado por muito tempo ou não conseguir abrir a porta, 
alguém pode ajudá-lo. 

.  Acople um assento sanitário sobre a retrete. Essa altura 
a mais aumenta a segurança do doente ao levantar-se 
e sentar-se. Há opções com apoios para os braços que 
oferecem mais estabilidade.

.  As barras de apoio na cabine de duche e ao lado da retrete são 
muito indicadas. Elas requerem uma pequena mão de obra, 
mas evitam os grandes acidentes. 

.  As cadeiras de plásticos próprias para o banho podem ser ne-
cessárias em um determinado momento. É importante não 
usar uma cadeira qualquer. Certifique-se de que os pés da ca-
deira são largos para dar firmeza e sustentação. 

.  Observe a temperatura da água do duche. Se for necessário, 
adapte o equipamento para que não aqueça muito. Assim, evi-
tam-se as queimadelas.
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3.  Na cozinha e na lavandaria 
Os objetos mais perigosos da casa, certamente, estão na 
cozinha. E, as substâncias que podem causar grandes pro-
blemas estão na lavandaria. Portanto, muita atenção nes-
tes dois cómodos. 

.  Sempre que for possível, escolha os aparelhos que des-
ligam por si mesmo após um determinado tempo de 
uso. Desligue o triturador de resíduos instalado embai-
xo da pia. 

.  Esconda os condimentos, os medicamentos, as vitami-
nas e, principalmente, as facas e as tesouras. O discer-
nimento do doente pode estar comprometido, por isso 
é importante o cuidador ou o familiar estar atento.

.  Antes de ligar qualquer aparelho eletrodoméstico, cer-
tifique-se de que não há nada inadequado dentro dele. 
Os doentes com a demência podem equivocar-se ao 
guardar os objetos.

.  Mantenha todos os materiais de limpeza, como o desin-
fetante e a lixívia, trancados em armários para evitar a 
ingestão acidental. Até os mais improváveis, como os 
sabões líquidos, oferecem um risco. 

.  Observe a data de validade dos alimentos e descarte o 
que possa estar deteriorado. As pessoas que sofrem de 
demência, muitas vezes, têm o paladar e o olfato redu-
zidos, o que compromete a qualidade daquilo que elas 
ingerem. 

.  Mantenha o piso sempre limpo e seco. Os respingos de 
gordura ou de sabão tornam o piso escorregadio. Evite, 
também, produtos de limpeza que causem este efeito. 

4.  Os cuidados extras 

.  A escuridão pode causar desorientação e irritação des-
necessárias ao doente com a demência. Portanto, faça 
uma avaliação da iluminação em todos os comparti-
mentos da casa. Um quebra-luz discreto ou um abajur 
com lâmpadas de pouca intensidade devem ser ligados à 
noite, em locais estratégicos da casa, no caso de o doen-
te acordar e sair da cama. As escadas também devem 
ser iluminadas na base e no topo. Se o revestimento do 
degrau for escorregadio, use material antiderrapante. 

.  Muitos pacientes com a demência desenvolvem o hábito 
de guardar e esconder os objetos em locais incomuns. 
Eles também remexem as gavetas e os armários à procu-
ra de algum objeto que imaginam ter perdido. Por isso, 
é fundamental guardar tudo o que possa feri-los ou que 
seja importante preservar. A outra opção é manter as 
gavetas e os armários fechados com travas de segurança. 
Em lojas especializadas, é possível comprar trava porta 
para as máquinas de lavar roupa, os fornos e as sanitas.

.  A porta de casa sempre deve estar fechada. Para que os 
cuidadores e os familiares fiquem mais tranquilos, é re-
comendado instalar os sensores de presença, que dete-
tam o movimento de corpos em uma área. Assim, todos 
podem perceber se o doente está a tentar sair de casa. 
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