A tendência demográfica actual aponta para o progressivo aumento da percentagem da
população idosa, em detrimento da população de faixas etárias mais jovens.
De todas as patologias associadas ao envelhecimento, surge, com lugar de destaque, a
Demência. Por Demência entende-se a diminuição da capacidade intelectual da pessoa, afectando
todas as dimensões da sua vida (sociais, profissionais, afectivas, etc), por um período s uperior a 6
meses.
Em Portugal estima-se que existam cerca de 153 mil pessoas com Demência, 90 mil das quais
com Doença de Alzheimer, afigurando-se esta como um dos grandes flagelos do século XXI, não só
para o doente como também para a família e para toda uma sociedade.
Estes dados, alarmantes por si só, são ainda reforçados por um estudo recente promovido pela
União das Misericórdias Portuguesas, onde afirma que 9 em cada 10 idosos institucionalizados
têm alterações cognitivas que sugerem Demência, sendo que destes, 78% têm efectivamente
Demência.
Esta realidade é ainda mais preocupante se colocarmos em referência os elevados custos e o
desgaste (físico e mental) que a Doença de Alzheimer acarreta para os seus cuidadores formais e
informais.
Actualmente, não existem intervenções terapêuticas com efeitos curativos na Doença de
Alzheimer. Desta forma, as recomendações da DGS são para uma abordagem complementar e
coordenada entre as terapias farmacológicas e as não farmacológicas , dando grande relevo à
evidência científica relativa à eficácia da Psicoestimulação Cognitiva (viz. Reabilitação Cognitiva).
Neste sentido, e tendo em conta a escassa resposta a esta problemática, nasceu a DAReab.
Apresentamo-nos de forma inovadora na área da saúde, procurando fazer chegar cuidados
especializados a quem mais deles necessita, não permitindo que a falta de recursos financeiros e
humanos especializados seja um entrave ao acesso a serviços de saúde com qualidade.
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São objectivos da DAReab



Melhorar a qualidade de vida do Doente de Alzheimer e dos seus cuidadores.



Contribuir para a estimulação e preservação das capacidades cognitivas do Doente de Alzheimer e do
Idoso em geral;



Contribuir para retardar a evolução da doença de Alzheimer nas fases ligeira a moderada;



Dar apoio aos cuidadores formais e informais do Doente de Alzheimer;



Ajudar a combater a estigmatização do Doente de Alzheimer, combatendo a exclusão social;



Criar uma resposta alternativa ao acompanhamento de pessoas com doença de A lzheimer;



Proporcionar apoio especializado na doença de Alzheimer a custos reduzidos;



Promover a investigação científica na temática;



Fornecer informação sobre a temática à população em geral.

Missão do Projecto
Proporcionar à população do Concelho de Valongo o acesso gratuito, durante 12 meses, a uma
intervenção especializada no âmbito da Demência e da Doença de Alzheimer.

População Alvo do Projecto
Doentes de Alzheimer e seus Cuidadores Informais, bem como a População Idosa, residentes no
Concelho de Valongo.
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Local de Realização do Projecto
Não tendo a DAReab um espaço físico próprio para realização da sua intervenção, propõem-se que
este projecto tenha lugar em: Domicílios do Concelho de Valongo; Lares e Centros Sociais do Concelho
de Valongo; Centros de Dia do Concelho de Valongo; Infra-Estruturas Municipais; Paróquias do
Concelho de Valongo e outros que possam vir a ser sugeridos pelo Município.

Descrição da Intervenção

 Programas de Psicoestimulação Cognitiva:
- com Pessoas Demenciadas e Institucionalizados
- com Pessoas Demenciados Não Institucionalizados
 Programas de Prevenção:
- com Idosos Institucionalizados
- com Idosos Não Institucionalizados
 Grupos de Auto-Ajuda com Cuidadores Informais de Pessoas Demenciadas
 Formação e Psicoeducação
 Rastreio e Avaliação Psicológica

3

Programas de Psicoestimulação Cognitiva com Pessoas Demenciadas
As sessões de psicoestimulação, funcionando em grupos de 2 a 10 participantes, incidem nos
diferentes domínios cognitivos, sensitivos, motores, sociais, de orientação e de autonomia funcional
da pessoa demenciada. Destinam-se a potenciar a neuroplasticidade da pessoa com deterioração
cognitiva, estimulando fundamentalmente as funções e processos cognitivos ainda intactos, com o
objectivo de retardar e atenuar o avanço do processo demencial.
Serão contempladas, em igual número, sessões para pessoas demenciadas em contexto
institucional e para pessoas demenciadas não institucionalizadas, de forma a conseguir abranger um
maior número de indivíduos, em diferentes realidades. Estão previstas 104 sessões de Psicoestimulação
Cognitiva para cada um dos dois contextos acima referidos.

Programas de Prevenção
Os programas de prevenção, funcionando em grupos de 5 a 15 participantes, são programas de
psicoestimulação destinados ao Idoso sem défices cognitivos assinaláveis, exercitando as mais variadas
áreas cognitivas, tendo como objectivo a prevenção para a Doença de Alzheimer. As actividades
cognitivas têm o intuito de melhorar a capacidade cognitiva, a autonomia e o bem-estar dos
participantes, combatendo o sedentarismo e retardando possíveis manifestações de processos
demenciais.
Serão contempladas, em igual número, sessões para idosos em contexto institucional e para
idosos não institucionalizados, de forma a conseguir abranger um maior número de indivíduos, em
diferentes realidades. Estão previstas 104 sessões de Prevenção para cada um dos dois contextos acima
referidos.

Grupos de Auto-Ajuda com Cuidadores Informais de pessoas com Demência
Os grupos de auto-ajuda, em formato “porta-aberta” e em ambiente informal e protegido, são
uma oportunidade de encontro e partilha de familiares, amigos e cuidadores informais de pessoas com
Demência. Um espaço dedicado à troca de impressões e experiências, com o objectivo de aperfeiçoar
comportamentos e estratégias directamente relacionadas com a Demência e a pessoa demenciada.
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Formação e Psicoeducação
Tendo como público-alvo as pessoas que diariamente lidam de perto com esta problemática,
quer sejam profissionais de saúde, quer sejam familiares de Doentes de Alzheimer ou outras Demências,
mas também a população em geral (especialmente a mais jovem), tem como intuito a divulgação,
desmistificação e clarificação de temas e conceitos relacionados com a Demência e a Doença de
Alzheimer.

Rastreio e Avaliação Psicológica
O rastreio e o diagnóstico precoce são passos essenciais para que as Demências sejam
atempadamente diagnosticadas, contribuindo para o abrandamento da evolução da doença e o
adiamento dos sintomas mais severos nos doentes. Da mesma forma, a avaliação neuropsicológica
representa um ponto de partida para a intervenção terapêutica, uma vez que é a partir do perfil
estabelecido que se pode delinear um processo de intervenção eficaz, baseado nas capacidades
preservadas e afectadas da pessoa demenciada. Neste sentido, utilizando os mais adequados testes
psicológicos, e tendo sempre por base o rigor técnico, esta recolha estatística será ainda um contributo
importante para um conhecimento mais aprofundado da população idosa do Concelho de Valongo.
Conforme se pode verificar na tabela seguinte, o valor não aplicado na implementação das
restantes intervenções, será inteiramente dedicado a esta vertente.
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Tabela descritiva dos valores do projecto, por tipo de intervenç ão

Intervenção

Nº de Sessões

Psicoestimulação Cognitiva

104 – Instituições
104 – Fora Instituição

Programas de Prevenção

52 – Instituições
52 – Fora Instituição

Implementação

Valor Unitário Valor Total

2 sessões/semana 25

€ 5.200.00

1 sessão/semana

25

€ 2.600.00

Grupos de Auto-Ajuda

26

2 sessões/mês

20

€ 520.00

Formação e Psicoeducação

12

1 sessão/mês

20

€ 240.00

Rastreio e Avaliação Cognitiva

€ 1.440.00

Valor total do projecto

€10.000.00

* implementação durante um período de 12 meses
** a implementação poderá ser alterada consoante as necessidades do Município ou das Instituições
receptoras
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