Ação de Formação

MAUS TRATOS A PESSOAS IDOSAS:
IDOSAS: contextos e estratégias de

prevenção e de intervenção em contexto doméstico e institucional
O fenómeno dos maus-tratos contra as pessoas idosas tem vindo nos últimos anos a assumir uma crescente
relevância nas sociedades um pouco por todo o mundo, não só devido ao facto de o número de pessoas idosas estar a
aumentar, mas também pelas implicações que apresenta para o bem-estar, para a morbilidade e a mortalidade das
vítimas, bem como devido à quantidade de recursos, meios e pessoas que envolve. Tratando-se, no entanto, de um
assunto sub-referenciado, estima-se que os casos delatados sejam apenas a ponta do
. É por isso essencial
promover a sensibilização de toda a comunidade, e em especial dos profissionais que trabalham com pessoas idosas,
para esta problemática. Conhecer as circunstâncias que levam à emergência deste fenómeno e a práticas
potencialmente abusivas na relação de cuidar, permite tornar os profissionais mais conscientes e sensíveis,
capacitando-os para que consigam nos seus contextos laborais mais facilmente detetar e intervir perante situações
abusivas, bem como traçar estratégias de prevenção, contribuindo assim para o aumento da qualidade de vida dos
seniores e para uma sociedade cada vez mais amiga das pessoas idosas e livre de violência.
iceberg

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.

2.
3.
4.
5.
6.

O fenómeno dos maus tratos contra a pessoa idosa
Definição
Prevalência
Tipologia do abuso de pessoas idosas
Teorias explicativas
Fatores de risco de abuso associados: ao idoso; ao
perpetrador

A deteção, avaliação e a intervenção em vítimas
idosas.
8. O despiste de situações abusivas.
9. A deteção e avaliação do risco e das vítimas
10. Planos de intervenção

7.

OBJETIVO GERAL

- Informar e sensibilizar os técnicos para a problemática dos maus-tratos contra as pessoas idosas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconhecer os fatores de risco/sinais de alerta e para o surgimento de situações de maus-tratos a pessoas idosas em
contexto domiciliário e institucional;
- Dar a conhecer formas de detetar, avaliar e intervir com vítimas idosas em contexto domiciliário e institucional;
- Capacitar os profissionais para implementarem estratégias de prevenção e de intervenção em contexto institucional.
METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO

Método Expositivo e Ativo – exercícios de reflexão individuais e grupais; Questionamento oral escrito e observação.

DIAS
DIAS 19 e 20 de setembro de 2019
HORÁRIO 9h30 às12h30 |14h00 às 18h00
DURAÇÃO 14 horas
LOCAL Núcleo Distrital de Leiria da EAPN Portugal | Rua Miguel Franco, lote 8, 102, Loja 1 e 2

| 2410-191 Leiria

INSCRIÇÃO Associados da EAPN Portugal: 35€
35€ // Não associados: 55€
55€
PÚBLICOPÚBLICO-ALVO Profissionais e Dirigentes na área da intervenção social com pessoas idosas.
ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação
MODALIDADE DE FORMAÇÃO

Formação contínua de atualização

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal // 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 Emília Vergueiro.

Psicóloga pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra; Psicóloga Especialista nas
Áreas de Psicologia Clínica e da Saúde e de Psicogerontologia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses; Psicoterapeuta com
Especialização em Psicoterapias Construtivistas pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas; Com Pósgraduações em: Neuropsicologia Clínica - do diagnóstico ao Tratamento; e em Intervenção Neuropsicológica – Avaliação e
Reabilitação; Tese de Mestrado com o Título “O Ageism e os Maus-tratos contra a Pessoa Idosa”; Tem colaborado com a
EAPN em diversas iniciativas: EAPN Núcleo Distrital da Guarda na Tertúlia “Envelhecer bem… Há quem” do I Ciclo de
Tertúlias “Conversa Fiada, Velhice Adiada”, com a apresentação Demências – vamos falar de sintomas e prevenção (2017);
Publicação do artigo Os maus tratos exercidos contra as pessoas idosas na Revista Rediteia: Revista de política social, 45,
da EAPN Portugal (2012); Colaboração com o Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo da EAPN Portugal (2009); Já foi
Psicóloga em IPSS e Diretora Técnica de ERPI, e atualmente colabora com o Centro de Apoio Alzheimer Viseu, Alzheimer
Portugal; 5 Sentidos - Espaço de Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional e Clínica Fisiátrica Viseense.
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 (mediante envio do
respetivo comprovativo) ou numerário
As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 12 de setembro,
setembro, para:
(comunicação
(comunicação de lista de formandos a 13/09/2019)
13/09/2019)
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Leiria
Rua Miguel Franco, lote 8, 102, Loja 1 e 2 | 2400-191 Leiria
Telefone: 244 837 228 | Fax: 244 837 229 | leiria@eapn.pt

