DEMÊNCIAS E SINDROMES GERIÁRTRICOS
Atualmente é reconhecido que o envelhecimento traduz-se num conjunto significativo de alterações onde, entre outras, as
demências assumem particular importância, porque quanto mais avançada é a idade, maior a hipótese de surgirem
complicações - embora o termo demência não identifique uma causa ou processo patológico específico, mas uma síndrome
clínica caracterizada por perdas adquiridas nas capacidades cognitivas e emocionais que comprometem a funcionalidade e
qualidade de vida das pessoas.
Assim, esta temática assume especial pertinência para os profissionais da RNCCI, pela percentagem significativa de
utentes idosos que recebidos nesta rede, dos quais alguns com diferentes graus de demência associada a outras causas de
admissão, porque a dependência e alterações na autonomia para a realização das atividades da vida diária, associadas a
outras alterações de saúde, constituem a maior parte das causas de admissão neste contexto, bem como para outros
profissionais, nomeadamente da área dos CSP, pela relevância que esta problemática assume também nesta área.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demências. Conceito, classificação, epidemiologia.
Doença de Alzheimer
Outras demências, destaque para a demência vascular
Outras demências com carácter degenerativo, como Demências do lobo frontal e Demência dos corpos de Lewy.
Avaliação Neuropsicológica: testes utilizados no diagnóstico de demência.
Reabilitação cognitiva. É possível numa demência degenerativa?
Pseudodemência. Causas. Dimensão do problema.
Cuidados centrados na pessoa com demência: aspetos técnicos específicos dos cuidados quotidianos
A particularidade da comunicação
A particularidade da alimentação: recusa alimentar e disfagia
A segurança do doente
Cuidar o cuidador
Direitos da pessoa em situação de incapacidade

DESTINATÁRIOS:
Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes Sociais,
Terapeutas e Fisioterapeutas da RNCCI e dos CSP.

FORMADORES:
• Dra. Ana Luísa André – Médica, Interna de
Neurologia, CHUA, EPE - HF;
• Dra. Fátima Teixeira – Médica, Assistente de
Medicina Geral e Familiar – ACeS Sotavento.

DATA:

27 a 28 de setembro de 2018

Data limite de inscrição: 17 de setembro

HORÁRIO

LOCAL:

09hrs-13hrs / 14hrs-17hrs

Sala de Formação da ARS Algarve - EN 125- Sitio
das Figuras, Lote 1 - 2º andar, em Faro

