
���

�

��
esde 2007 estou cui-
dando de minha Tia 
Izabel, portadora De-

mência Alzheimer, com laudo 
no ano de 2003. Mas, bem an-
tes do ano 2000 já apresentava 
sintomas e eram bem aparen-
tes. 
 
Começei a cuidar dela por cau-
sa do falecimento do compa-
nheiro. Ele não tinha a mínima 
noção sobre Alzheimer. 
 
Esses oito anos foram muito 
difíceis, pois não sabia nada 
sobre essa doença, e tive que 
procurar muita ajuda, estudar a 
respeito, para dar o melhor pra 
minha tia. 
 
Izabel não teve filhos. Dos so-
brinhos, uns 8  eu fui a única 
que resolvi a cuidar dela. 

No inicio não conseguia acer-
tar com Cuidadoras, era sozi-
nha, e não tinha confiança em 
deixar ela aos cuidados de 
outras pessoas. 
 
Fiz muitos e também peguei 
muitas informações pela Inter-
net. Estava dando a ela uma 
vida digna, com respeito, com 
alegria e com tudo o que ela 
merecia. Conseguimos tirara-
la da cadeira de rodas, até ho-
je anda em um andador.  
 
Há quase dois anos comecei a 
ficar deprimida, esgotada, 
pressão alta e foi quando con-
tra a minha vontade, levei a 
Izabel para uma Clinica de 
Idosos. Não tinha coragem, 
lutei muito e então começei a 
ver qual era a melhor e pedir 
indicações. 

 
Hoje ela está bem melhor na 
Clinica, fez novas amizades e 
as amigas que encontrou são 
muito divertidas e alegres. Isso 
foi muito melhor pra ela. Está 
cercada de carinho, atenção e 
muito amor. Está muito feliz. 
 
Vou visita-la todos os dias com 
a cachorrinha dela a Pituchinha 
que é a alegria da Clinica tam-
bém. 
 
Hoje estou com 66 anos, e se 
tivesse que começar tudo nova-
mente, com certeza que faria. 
 
 
Abraços sinceros,  

 
•  Magali Pereira Lopes, 
   Familiar. 

• Magali Pereira Lopes, 
Campinas, São Paulo. Brasil. 
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•  Minha tia Izabel Neto Reis e Magali Pereira.  •  Campinas.  

“Hoje com 66 anos, e se tivesse que começar  
tudo novamente, com certeza que faria” 


