
Alzheimer: quando internar 

Quando um paciente é diagnosticado com Alzheimer existem cinco fatores 

determinantes para motivar uma internação, fatores estes que são: 

• Agressividade e agitamento; 

• Problemas para executar tarefas simples como realizar a higiene 

pessoal; 

• Facilidade para esquecer o caminho de casa; 

• Dificuldades para se alimentar sozinho; 

• Esquecimento constante o que pode ocasionar situações de risco, como 

esquecer algo no fogo. 

Alzheimer é uma doença que causa perda progressiva e gradual de neurônios, 

e por isso sendo apontada como uma das causas determinantes da psicopatia 

denominada demência o que costuma ocorrer com mais frequência em idosos. 

O paciente com este tipo de doença tem uma perda significativa de 

aprendizado e da sua capacidade de memorizar o que gradativamente afeta a 

prática de afazeres diários comuns. 

Como morre uma pessoa com Alzheimer? 

Pacientes com Alzheimer costumam morrer com pneumonia, pois quando se 

alimentam podem acabar engasgando e a comida ir para nos pulmões, o que 

por consequência poderá acarretar em um enfarte do miocárdio ou um AVC 

isquêmico e ou hemorrágico.  

Isso poderá ocorrer, pois com o passar do tempo, as pessoas diagnosticadas 

com Alzheimer tendem a ir perdendo habilidades naturais que são básicas para 

que um ser humano se conserve vivendo. Como por exemplo: 

• Respirar; 

• Engolir; 

• Mastigar; 

• Tossir; 

• Perda do apetite; 

• Capacidade da fala; 



• Dificuldades motoras. 

Uma das mortes mais comuns em pacientes com esta doença é a infecção, 

pois pessoas com Alzheimer possuem à falta de apetite e ânimo, devido à 

dificuldade de locomoção o que faz com que estejam mais susceptíveis a 

desnutrição e anemia. 

Outra causa comum de morte de pacientes com Alzheimer é devido ao fato de 

se manterem por muito tempo acamados por terem perdido a capacidade de se 

locomoverem sozinhos. Causando assim o entupimento das vias sanguíneas 

originando o enfarte do miocárdio ou um AVC isquêmico e ou hemorrágico. 

Quais os sintomas do Alzheimer avançado? 

O Alzheimer possui três estágios sendo inicial, intermediário e o estágio 

avançado que é o estágio onde a dependência e a inércia ocorrem quase que 

em sua totalidade. Sendo os sintomas: 

• Dificuldade para se alimentar sozinho; 

• Incapacitada de comunicação através da fala; 

• Regressão mental de forma a esquecer dos entes queridos ou objetos 

de uso frequente; 

• A incapacidade de lembrar o endereço de casa; 

• Dificuldade ou incapacidade de locomoção; 

• Incapacidade de deglutir os alimentos; 

• Inabilidade de reter a urina e as fezes; 

• Manifestação de comportamento inadequado em público; 

• Perda de percepção da realidade. 

A partir deste momento a necessidade de internação pode se tornar inevitável 

devido a decadência cognitiva de moderada a severa. Neste momento a 

internação será uma boa opção para assegurar que o paciente ficará seguro 

através da vigilância constante e o tratamento para amenizar os sintomas 

dando ao paciente uma vida qualidade de vida melhor e talvez assim prolongar 

sua vida e vida no limite da qualidade possível para alguém com seus limites. 



Onde internar idoso com demência? 

Idosos com demência possuem uma necessidade maior de cuidado e por isso 

devem ser internados em clinicas especializadas em cuidados com idosos e 

que possuam funcionários capacitados. Como por exemplo: 

• Técnicos em enfermagem; 

• Enfermeiros; 

• Psicólogo; 

• Psiquiatra;  

• Clínico geral; 

• Geriatra; 

• Nutricionista;  

• Cuidadores de idosos. 

Pois essas clínicas também contam com profissionais responsáveis pela 

limpeza do ambiente e cozinheiros para preparar a dieta de acordo com as 

necessidades descritas pelo nutricionista da clínica. 

Quanto tempo dura uma crise de Alzheimer? 

Normalmente a pessoa que tem Alzheimer no estágio inicial costuma ter crises 

com somente lapsos momentâneos de memória, com o tempo e progressão da 

doença os lapsos se tornam maiores até que os momentos de lucidez sejam 

quase nulos ou até mesmo completamente nulos. 

Como conviver com uma pessoa com Alzheimer?  

Existem algumas ações que a família deve fazer para que a convivência seja 

tranquila e o paciente possa ficar calmo caso tenha descoberto a doença na 

fase inicial. Sendo elas: 

• Se o paciente ainda estiver no estágio inicial ou intermediário conte a ele 

sobre a doença para que ele tenha tempo para fazer coisas que sempre 

quis fazer e ainda não fez; 

• Não esconda da família para todos possam ajudar, apoiar e 

compreender as mudanças; 

• Não caia em negação, o quanto antes começar o tratamento mais tempo 

com qualidade de vida o paciente terá; 



• Seja paciente, pois a pessoa com Alzheimer costuma se irritar e mudar 

rapidamente de humor, se ela fizer algo de errado não fique 

recriminando, pois só irá deixa-la mais triste. 

• Não o trate como criança, pois isso só fará com que se sinta inútil ou 

desmerecido; 

• Quando a pessoa esquecer onde está não altere sua voz, fale 

calmamente e mude o assunto sem que ela se dê conta disso, fazendo 

com que a atenção dela mude e ela deixe de lado o que a estava 

incomodando; 

• Como o Alzheimer trás déficit de atenção, então, procure não 

sobrecarregar a pessoa com muitas informações ao mesmo tempo;  

• Evite excesso de ruídos, pois isso as deixam irritadas;  

• Faça um cronograma horários fixos para que o paciente possa se 

acostumar com cada momento do dia a dia; 

• Faça com o paciente mantenha seu elo com a família, não o retire das 

reuniões familiares ele precisa ter uma convivência normal; 

• Mantenha o ativo enquanto ele ainda está no estágio inicial ou 

intermediário fazendo com que faça exercícios como caminhas e 

participe e grupos de ajuda; 

• Uma ótima opção de relaxamento é procurar dar banho quando não tiver 

muitas pessoas na casa para ser um momento de tranquilidade. 

Manter uma vida com horários, porém com o máximo de normalidade possível 

irá melhorar sua qualidade de vida. 

 


