Intervenção Social nas Demências
Estima-se existirem cerca de 205 mil pessoas com demência em Portugal (OCDE, 2017), sendo que o
principal fator de risco é a idade e a população portuguesa é uma das mais envelhecidas do mundo. Com
esta ação de formação, pretende-se contribuir para que os cuidadores profissionais obtenham o máximo de
eficácia no desempenho das suas funções, minimizando o desgaste físico e psicológico, através da aquisição
de competências com vista ao aumento e manutenção da qualidade de vida das pessoas com demência.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Comunicação do diagnóstico de demência – Principais desafios
Enquadramento: Comunicação do Diagnóstico
Barreiras à Comunicação
O quê e quando Comunicar?
Questões Éticas e Jurídicas
Impacto da Comunicação do Diagnóstico
Guidelines da Comunicação do Diagnóstico

2. Demências: Intervenção social
Conceito de Demência, Estádios da Doença e Doença Crónica
Valores e Princípios do Serviço Social
Fases do método de intervenção, enquadradas numa perspetiva holística da intervenção social
Modelos de Intervenção do Serviço Social aplicados à área das Demências
Abordagem centrada na Pessoa e transversal a todas as áreas de atuação na área das Demências
O papel das Instituições e dos profissionais junto das Pessoas com Demência e dos Cuidadores/ familiares
Respostas e serviços da Associação Alzheimer Portugal dirigidos à Pessoa com Demência e Cuidadores
(formais e informais)
Estatuto do Cuidador Informal e Estratégia Nacional para as Demências
Enquadramento dos médicos especialistas para a área das Demências
Benefícios Sociais para as Pessoas com Demência
Boas Práticas na Intervenção e Estratégias de Coping

3. Alterações do humor e do comportamento na demência
Classificação dos tipos de alterações nas demências
Identificação das alterações do humor e do comportamento

Reflexão sobre as consequências destas alterações
Definição da Abordagem Centrada na Pessoa com Demência
Modalidades de intervenção farmacológica
Modalidades de intervenção não farmacológica
Aprendizagem de estratégias de intervenção

4. Demências: dilemas éticos
Dilemas éticos no cuidado
Linhas orientadoras para a reflexão sobre a perceção das Pessoas com Demência
Demência e os seus desafios
Teorias morais e ética
Dilemas éticos
Ética no dia-a-dia da Pessoa
Abordagem Centrada na Pessoa com Demência
Demência e ética
Valores e princípios éticos
Dilemas éticos nas diversas fases da Demência
Lidar com dilemas éticos
Passos a dar

OBJETIVOS
Distinguir os diferentes tipos de Demência e conhecer as alterações cognitivas, funcionais e
comportamentais associadas às Demências.
Distinguir os princípios da Abordagem Centrada na Pessoa com Demência.
Identificar os desafios inerentes à transmissão do diagnóstico e à ética na prestação de cuidados às Pessoas
com Demência.
Identificar os principais aspetos sociais a consideração na intervenção social.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Formação à distância – Via Plataforma Zoom.
Expositivo, Interrogativo, Estudo de Caso, Role-Play, Análise de Casos Práticos dos Formandos.
Qualitativa: Análise de Casos Práticos.

DATAS
5, 12, 19 e 26 de
Novembro de 2021

HORÁRIO

INSCRIÇÃO Gratuita
PÚBLICO-ALVO Técnicos/as e dirigentes das entidades que integram o Grupo
de Trabalho Interconcelhio de Capacitação na área do Envelhecimento,
dinamizado pela EAPN Portugal/ Núcleo Distrital de Braga

10h00 – 13h00

DURAÇÃO
12h

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação
MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização

LOCAL
Plataforma Zoom

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância

FORMADORES/AS

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% do

Catarina Alvarez e
Vanda Pinto,
Alzheimer Portugal

total da duração da ação e aproveitamento no final da formação

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo | A Ficha de
Inscrição pode ser fotocopiada

As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao
próximo dia 28 de Outubro para:

Ação no âmbito:

Parceiro

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Braga
E-mail: braga@eapn.pt
Tel: 967 084 271

