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Dedico este livro a todos os familiares 
de pessoas com Alzheimer que me en-
sinam, a cada dia, que o amor é muito 
mais uma atitude do que uma palavra. 
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Prefácio

A chegada da doença de Alzheimer em uma família, 
já a partir do diagnóstico, causa enorme impacto emocional, 
que continua reverberando ao longo do tempo. De uma ma-
neira geral, as pessoas relutam em acreditar em algo que não 
conhecem bem e pouco sabem do que se trata. Surgem várias 
dúvidas sobre a doença e um enorme desejo de buscar um 
medicamento que cure o familiar. Isso é cultural: adoeceu, vai 
a um médico, ele trata e o problema está resolvido. Na doença 
de Alzheimer não é bem assim... 

A realidade é que ainda não há cura e isso, na maio-
ria das vezes, é difícil de assimilar. Diante desse contexto, 
iniciam-se, então, dois processos: a evolução da doença em 
quem é acometido por ela e o surgimento da figura do fami-
liar que cuidará do familiar doente. E a escolha desse “cuida-
dor” não é, muitas vezes, dos demais familiares envolvidos, 
mas da própria pessoa que vai cuidar do doente, mesmo que 
isso, inicialmente, seja de forma inconsciente. Entretanto, in-
dependentemente da sua experiência de vida ou até mesmo 
profissional, essa pessoa normalmente não está preparada 
para esse desafio. O seu papel até então era outro: de filho, de 
companheiro. 

No universo do Alzheimer, tanto esse “cuidador” quan-
to os demais familiares são aprendizes, e quanto mais rápido 
eles se conscientizarem disso, melhor. Para essa transforma-
ção, é necessário que aprendam a lidar com a doença, bus-
cando informações confiáveis. Todo esse processo não ocorre 
do dia para a noite; é um caminho, muitas vezes, longo e que 
requer paciência e estudo. 
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Além desse conhecimento a ser adquirido, é preciso 
planejamento e atitude. É um processo. Conviver nesse cená-
rio é desafiador, pois o familiar que cuida está sempre à espera 
do imponderável e, a cada situação nova, precisa desenvolver 
a capacidade de resolvê-la, o que provoca um estado cons-
tante de tensão e ansiedade. E isso tem um limite... Esse li-
mite é estabelecido por uma linha muito tênue entre a saúde 
emocional e o estresse. Não é uma tarefa fácil e muito menos 
simples, mas é possível. 

Este livro é uma mão estendida nessa direção. Propõe 
que sejam estabelecidos mecanismos de avaliação e con-
trole desse nível limiar. São caminhos que pouparão muito 
sofrimento. 

Seu autor, o Dr. Leandro Minozzo, ser humano sensível 
e espiritualizado que é sabedor da sinergia entre o tratamento 
farmacológico e o não farmacológico, transpôs os limites de 
seu consultório e, com empatia, apresenta esses mecanismos 
capazes de despertar a realização do autocuidado, evitando 
prejuízos à saúde física, psíquica e emocional dos que enfren-
tam os desafios advindos do Alzheimer. 

Tenha uma excelente leitura deste verdadeiro guia de 
qualidade de vida para cuidadores. 

Eduardo Moreira, cuidador e criador do 
Grupo de Apoio a Familiares Portadores 

da Doença de Alzheimer (Gafa)


