
170 idosos foram
dados como
desaparecidos nos
últimos 12 meses
PAÍS Doenças ligadas à senilidade
explicamdesaparecimentos Há 11
idososporencontrar
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Este ano
170 idosos
foramdados
como

desaparecidos
Drama Houve dez que desaparecerammais
do que umavez ao longo do ano Doenças
ligadas à senilidade explicam estas situações

RUTE COELHO

Neste momento emPortugal há
11 famílias que não sabem de um
familiar idoso São precisamente
11 as pessoas com mais de 65
anos que continuam desapareci
das de suas casas lares de tercei
ra idade ou residências de fami

liares em zonas diferentes do
País segundo dados oficiais da
Guarda Nacional Republicana
GNR facultados ao DN No ano
que está a findar a Guarda regis
tou 170 desaparecimentos de
idosos em todo o País com parti
cular enfoque nos distritos de
Faro 25 casos Lisboa 20 e
Aveiro 16 Muitos deles senti
ram se compelidos a deambular
sem destino pela demência pela
doença deAlzheimer ou por pro
blemas psicológicos graves mui
tas vezes motivados pela solidão
extrema

Acontece algumas destas pes
soas desapareceremmais do que
umavez num ano Em dez casos

foi o que sucedeu segundo os re
gistos da GNR Em Braga houve
três idosos reincidentes no desa

parecimento dois em Castelo
Branco e dois emViseu umemLis
boa umno Porto e umemAveiro

No conjunto dos 170 desapa
recidos houve 124 que foram lo
calizados comvida pela GNR 21
deles em Faro o distrito com
mais casos Seguiram se 16 dete
tados em Lisboa e 12 emAveiro
os dois distritos seguintes com
mais situações registadas de ido
sos desaparecidos

23 dias para localizar em Lisboa
Amédia de dias que as equipas da
GNR destacadas para estes casos
demoram a localizar os idosos

dependemuito da densidade po
pulacional dos distritos e da rede
de informação local Não sur
preende por isso que Lisboa seja
o distrito em que se demoramais
tempo até localizar os idosos de
saparecidos 23 dias Em Faro o

distrito que registoumais desapa
recimentos de seniores em

2013 amédia de dias para os lo
calizar é consideravelmente me

nor sete dias Idosos localizados

em apenas um dia em média
aconteceu apenas nos distritos de
Leiria Évora e Castelo Branco
A GNR registou ainda este

ano 32 idosos encontrados sem
vida Desses amaioria dos casos
ocorreu em Faro e emAveiro
AGuarda assume estes desa

parecimentos como prioritá
rios e tenta localizar as pessoas
nomais curto espaço de tempo
referiu ao DN o capitão Marco
Cruz porta voz do comando ge
ral daGNR Nabusca por um ido
so desaparecido são empregues
todos os meios ao dispor cino
técnicos equipas homem cão
a cavalo do Grupo de Interven
ção Proteção e Socorro do Servi
ço da Proteção da Natureza e do
Ambiente e nas diversas patru
lhas territoriais

No país dos mortos em casa
Alguns casos de desaparecimen
to de idosos vêm a resultar em

pessoas que morreram em casa
semque ninguém em redor se te
nha apercebido O primeiro caso
a chamar a atenção para este dra
mafoio da idosa descobertamor

ta em casa naRinchoa Sintra e
que já estaria cadáver no chão da
cozinha há nove anos como foi
noticiado a 8 de fevereiro de 2011

APSPviria a registar nesse ano
quase trêsmil idosos encontrados
em casa A 25 de janeiro de 2012
duas irmãs de 74 e 80 anos foram
descobertas mortas no aparta
mento onde viviam nas Mercês
Sintra Morreramporfaltade as
sistência As duasmulheresjánão
eram vistas desde o início desse

ano mas ninguémhavia comuni
cado o seu desaparecimento A 9
de outubro o jornal i contou a tra
gédia de Manuela e de Ludgero
Matias umcasalde idosos que de
cidiu suicidar se em casa e só 18

dias depois foram encontrados
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GNR detetou mais de 28 mil pessoas
que vivem sozinhas ou isoladas
sinalização Este ano
a operação Censos Sénior
assinalou umaumento de
12 601 casos de idosos sozi
nhos relativamente a2011

Identificar situações de potencial
risco foi o objetivo por detrás da
operação Censos Sénior que en
tre 15 de janeiro e 28 de fevereiro
últimos sinalizou 28197 idosos a

viverem sozinhos ou em situação
de isolamento Ao nível nacional
militares daGNR percorreram as
zonas não urbanas para atualizar
o registo daqueles que vivem sós
informando as autoridades com

petentes das situações de poten
cial perigo

Sozinhos e isolados os idosos
tornam semaisvulneráveis abur

las assaltos e abandono Os núme
ros avançados pelaGNR indicam
que foram sinalizados 28197 ido
sos aviverem sozinhos e ou em si

tuação de isolamento Comparati
vamente a2012 foram identifica
das mais 5196 situações o que
corresponde a um aumento de
22 6

Dos28197 idosos referenciados

19 455 vivem sozinhos 6565vivem
isolados e 2177 vivem sozinhos e

isolados Foram também sinaliza

dos 441 idosos que necessitaram
de acompanhamento porparte de
instituições de apoio sociallocais
Desde a primeira edição do

Censos Sénior em2011 houve
um aumento de 12 601 casos A

GNR acredita que este acréscimo
pode dever se a ummaior empe
nho de recursos humanos e mate

riais porparte desta forçamilitar
cujos elementos se deslocaram até
locais muito isolados

O processo de sinalização dos
idosos foi feito através do preenchi
mento de uma ficha de residên

cia quepermitiu a recolhadosele
mentos necessários paraelabora
ção do mapa da região com a
localizaçãogeorreferenciada de to
das as residências aderentes ao

projeto visando aposteriorrealiza
ção de umpatrulhamento orienta
doparaaquelapopulação específi
ca As pessoas ficam assimregista
das e localizadas através de GPS

pelos militares daGNR permitin
do emcaso de necessidade saber
onde se encontram

Estemétodo pode ser essencial

no caso de desaparecidos porque
permite determinar a sua rotina
habitual recolhendo informações
sobre as suas deslocações AGNR
estabelece depois umperímetro
de atuação iniciando aação omais
depressapossível sendo o períme
tro maioroumenor de acordo com

o tempo do desaparecimento
Apar da operação Censos Sé

nior foram também desenvolvi

das ações no âmbito do Programa
Residência Segura no qual tam
bém são georreferenciadas resi
dências isoladas paraumamelhor
localização emcaso de ocorrência
e ou emergência Aderiram a este
programaproprietários de 14 632
habitações

A GNR realiza ainda todos os
anos aoperação Idosos emSegu
rança que visapotenciar o senti
mento de segurança junto desta
população No âmbito do policia
mento os militares efetuam um
conjunto de ações de sensibiliza
ção que compreendem contactos
com idosos não apenas nas suas
habitaçõesmas tambémemlocais
ondesejapossível a suaconcentra
ção juntas defreguesia porexem
plo

Vamos ter mais

diagnósticos
de demência

Quais asprincipais causas
que explicamos desapareci
mentos de idosos

Bem hávárias explicações mas
namaiorparte dos casos estão
associados a alterações com
portamentais derivadas da de
mência e da senilidade Ajun
tar a isto há o abandono dos

idosos a solidão e a situação
política atual
Como envelhecimento dapo
pulação estes casos podem
aumentar

Em2060 estima se que os ido
sos sejam 32 da população
portuguesa Significa que
vamos termaisdiagnósticos de
demência Isto implica quevai
havermais alterações compor
tamentais trazidaspelademên
cia como seja agitação agres
sividade e deambulação sem
sentido Alguns desses desapa
recimentos são deambulações
dessas

Quantos dementesexistem
emPortugal
Temos 135milpessoas demen
ciadasno nosso país 90mildos
quais são doentesdeAlzheimer
As alteraçõesde comportamen
to são inerentes à população
demencial que se comporta
um pouco como as crianças
Muitos estão nabase de aban

donos e desaparecimentos
Como sepodiaapostarmais
naprevenção
Emprimeiro lugar os diagnós
ticos da demência não são fei

tos de forma atempada em
Portugal e de facto é preciso
fazeraprevenção dessas situa
ções Devia havermaior apos
taemfazeressetipo dediagnós
tico nos cuidados primários
para que depois fossem refe
renciadosparaoshospitais cen
trais Infelizmente a nossa es
trutura assistencial não está

muito vocacionada para a as
sistência à terceira idade

Emalguns casos os lares tam
bémnão parecem estarpre
parados paradar o devido
apoio
Nemtodos os lares são adequa
dos Este ano houve ordem de

encerramento paramais uns
quantos A resposta está num
reforço do apoio domiciliário
É no local onde têm um am
bienteacolhedorque os idosos
podem ser apoiados
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