AÇÃO DE FORMAÇÃO
Intervenção Psicossocial na Área da Demência
O paradigma de intervenção com pessoas com demência vigente em Portugal é o modelo biomédico.
Com o aumento do número de pessoas com esta patologia a residir em ERPI (Estruturas Residenciais para a Pessoa
Idosa) os problemas ao nível da relação interpessoal, das alterações comportamentais e das necessidades
psicossociais parecem não ter solução. E de facto não têm, quando são resolvidos usando exclusivamente estratégias
com origem no modelo biomédico. A problemática da demência e as pessoas com demência e os seus cuidadores
precisam de ser compreendidos de forma holística e cuidados através de perspetivas biopsicossociais para que
consigamos o máximo de bem-estar possível ao longo de todo o processo demencial.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução ao Modelo Biopsicossocial de bem-estar em demência.
2. Introdução à Abordagem Centrada na Pessoa com demência.
3. Introdução às Necessidade Psicossociais da Pessoa com demência.
4. Apresentação de intervenções psicossociais com pessoas com demência (estimulação cognitiva; reminiscência.).
5. Discussão de casos.

OBJETIVO GERAL
Aprofundar conhecimentos sobre as intervenções psicossociais na prestação de cuidados em demência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Aplicar na prática o modelo Biopsicossocial de Bem-estar em demência.
- Conhecer estratégias de comunicação, de relação e de estimulação baseadas em intervenções psicossociais.
- Aplicar os novos conhecimentos a situações reais e apresentar os casos em contexto de sala.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Métodos expositivos e ativos. Recurso a metodologias de trabalho em grupo e visualização crítica de filmes. Avaliação
contínua por observação e discussão de casos práticos.

DIAS 25 de maio, 1 e 7 de junho de 2017
HORÁRIO 10h00 às13h00 e das 14h00 às 17h00
DURAÇÃO 18h
LOCAL Núcleo Distrital de Aveiro da EAPN Portugal | Estrada Nova do Canal, n.º 111, R/C Dto., Vera Cruz, Aveiro
INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 45€ // Não associados/as: 75€
PÚBLICO-ALVO Profissionais que desenvolvem intervenção social na área da demência
ÁREA DE FORMAÇÃO 762 - Trabalho Social e Orientação
MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização
FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 1. Prioridade a associados/as da EAPN Portugal // 2. Prioridade às candidaturas
provenientes do distrito de Aveiro // 3. Número de ordem de receção da inscrição
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e
aproveitamento no final da formação
FORMADORA Patrícia Paquete
Terapeuta Ocupacional e Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa. Foi Diretora Técnica dos primeiros Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário especializados na prestação
de cuidados a pessoas com demência. Experiência de grupos de estimulação cognitiva. Avaliadora em DCM (Dementia
Care Mapping) pela Universidade de Bradford. Coautora do Manual de Estimulação Cognitiva “100 Exercícios para a
Mente” (3.ª ed).Responsável pelo projeto Humanamente.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de inscrição em anexo // A ficha de inscrição pode ser fotocopiada

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária, numerário ou cheque
(à ordem de EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação).

As inscrições são limitadas a 15 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 19 de maio para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Aveiro
Estr. Nova do Canal, n.º 111, R/C Dto., Vera Cruz, 3800-236 Aveiro
Telefone: 234 426 702 // E-mail: aveiro@eapn.pt

