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A Comunicação na Demência 

A Demência define-se como a deterioração progressiva das funções cognitivas superiores sem que 
se verifiquem alterações no estado de consciência. É normalmente acompanhada pela deteriora-
ção  do controlo emocional e do comportamento social, resultando numa diminuição da autono-
mia e do nível de funcionalidade do idoso. É considerada a principal causa de dependência desta 
população. 

Como resultado da deterioração das funções cognitivas verificam-se alterações na comunicação, 
que podem variar consoante a manifestação da doença e que vão progredindo com o seu avanço. 
A demência caracteriza-se pelas dificuldades na memorização e na organização do pensamento, o 
que resulta numa maior limitação em comunicar as suas ideias e pensamentos de forma coerente. 
Apesar de inicialmente o discurso manter a sua fluidez, verifica-se a perda de vocabulário, o que 
resulta numa maior dificuldade na nomeação de objectos, bem como na compreensão e evocação 
de palavras. Deste modo, o idoso com demência perde frequentemente a linha de raciocínio e uti-
liza palavras erradas, sendo também comum a utilização de paráfrases. A estas limitações na área 
cognitiva, acresce ainda a redução da acuidade auditiva, acrescentado limitações à comunicação. 

Com a progressão da doença, as dificuldades na comunicação evoluem e o discurso torna-se mais 
confuso e impreciso. Ocorre com mais frequência a utilização de parafasias e a linguagem torna-se 
mais pobre e ininteligível.  É nesta fase que se verificam alterações significativas na compreensão 
e na expressão oral e escrita. Como tal, a comunicação começa a basear-se na sua componente 
não verbal. Por fim, nas fases terminais da demência, observa-se uma grande limitação no discur-
so que poderá culminar no mutismo. 

Tendo em conta as alterações que ocorrem na linguagem nos indivíduos com demência, torna-se 
necessário arranjar estratégias que facilitem a comunicação com os idosos. Deste modo, é funda-
mental providenciar um ambiente calmo, securizante e isento de ruídos parasita que possam ser 
causadores de distracção. A linguagem utilizada deve ser simples, de modo a que seja facilmente 
compreendida. Apesar disso, não devemos infantilizar o idoso. Já as instruções fornecidas devem 
ser concretas e deve ser dado o tempo necessário para que a pessoa processe a informação. 
Quanto à comunicação não verbal, a compreensão pode ser facilitada através do uso de gestos 
que acompanhem a fala e a utilização do contacto visual auxilia na manutenção da atenção por 
parte do idoso. 

 

Alexandra Cortiçada—Psicomotricista 
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Dia do Pai 

No passado dia 19 de Março comemorámos o Dia 
do Pai. Desafiámos as famílias dos nossos clientes 
a preparar um miminho que surpreendesse os 

seus pais e o desafio foi 
completado com sucesso. 

Atividade Intergeracional 

O mês de Março foi marcado pelo regresso das 
tão adoradas atividades intergeracionais. Os nos-
sos clientes já estavam cheios de saudades destes 
momentos de partilha com os mais pequeninos. 
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Passeios ao Exterior 

No passado mês de Abril visitámos o Oceanário 
de Lisboa. Os bilhetes foram gentilmente ofereci-
dos pela Jerónimo Martins e os nossos clientes 
adoraram a oportunidade de revisitar este espa-
ço tão bonito. 

Dia da Mulher 

Neste Dia da Mulher surpreendemos as nossas 
clientes com um dia no “spa”. Houve direito a 
massagens e tratamentos de estética. 
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Atelier Ponto e Linha 

Foi no passado mês de Abril que iniciámos mais 
um projecto. Desta vez desafiámos os  clientes da 
nossa ERPI a recordarem afazeres antigos e a po-
rem “mãos à obra” no novo atelier de costura. As 
nossas tardes de quarta-feira tornaram-se verda-
deiros momentos de partilha de conhecimentos, 
criatividade e socialização entre todos. 

As minhas memórias 

“Costumava passar o Domingo de Páscoa com a 
minha família no Restelo.  Reunia-me com os 
meus pais e irmãos e, mais tarde, com o  marido, 
filha e neta. Era tradição almoçar cabrito assado e 
encher a mesa de sobremesas, desde leite creme 
a pão de ló - todos feitos por mim. Tínhamos o 
hábito de distribuir amêndoas e oferecer uma 
lembrança aos afilhados.” 

Maria Carmelinda Parente 
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A nossa Páscoa 

A Páscoa na nossa ERPI foi celebrada de várias 
formas. Os nossos clientes fizeram folares e tive-
ram direito a alguns miminhos trazidos por famili-
ares e colaboradores. Celebrámos também a Mis-
sa Pascal com o Padre Geoffrey do Instituto de 
Missionários da Consulata. 

Próximos Eventos 

 Dia da Mãe—01/05 

 Celebrações do 13 de maio 

 Comemoração Dia da Família—16/05 
          (lanche/convívio entre utentes e família) 

 Atividade Intergeracional: Dia da Criança—
01/06 

 Santos Populares—14/06 
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Quem sou eu? 

Todas as edições da nossa newsletter irão ter uma área dedicada aos nossos clientes e ao seu percurso 
de vida. O desafio que vos lançamos é que adivinhem a quem pertence a história que vos contamos. 
Aceitam o nosso desafio? 

 

Esta senhora pertence à família AFID desde 2018. Nasceu a 13/08/1940 na freguesia de Santa Engrácia 
em Lisboa e viveu toda a vida na capital portuguesa. Trabalhou na Renault e foi também desenhadora. 
É mãe do Rui e avó do Bruno e da Marta que a descrevem como a sua companheira de aventuras ao 
longo da sua infância. É bisavó de quatro crianças: uma menina e três meninos que podemos encontrar 
diariamente na Creche Geração. Já adivinharam de quem falamos? 
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Aniversários Clientes ERPI e Clientes da Unidade de Neuro-Estimulação 

Luísa Oliveira 
Dia 09/03 

Helena Carvalho 
Dia 14/04 

Maria José Cruz 

 Dia 18/03 
Aurora Feio 
Dia 31/03 

Arieta Judite 
Dia 23/04 

Maria de Jesus Santos 
Dia 07/04 

 Etelvina Sarmento  
        Dia 06/03 

Manuela Fontaínha 
Dia 26/04 
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