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I - OBJETIVO 

O Plano Regional que aqui se propõe tem como principal objetivo assegurar às pessoas com diagnóstico 
de demência o acesso a serviços adequados, a prestação de cuidados de qualidade, a manutenção da sua 
integração sociofamiliar e a capacitação do cuidador informal/família alargada para cuidar da pessoa com 
demência ao longo da doença. Pretende-se também promover o conhecimento de profissionais, famílias 
e doentes.  

 

II. ENQUADRAMENTO REGIONAL  

Em 2011, a população residente da RLVT totalizava 3.659.868 indivíduos, representando 36,4% da 

população nacional, o que corresponde a 298.8 hab/km2, quase o triplo da densidade populacional do 

Continente (112.7 hab/km2). A ARSLVT abrange 52 Concelhos e 15 ACES existindo 3.719.149 inscritos nos 

ACES da RLVT. (Anexo I) 

- Nº de doentes com Diagnóstico de Demência nos Cuidados de Saúde Primários 

A nível regional foi possível obter informação em relação ao número de utentes acompanhados a nível 

dos Cuidados de Saúde Primários, a partir da consulta dos registos de problemas identificados (, e de 

acordo com o gráfico que se segue:  

 

Gráfico 1 - Diagnósticos ativos ICPC (P70, P20, P05 e P27) acima dos 65 anos - 2010 a 2017 
Ambos os sexos 
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Gráfico 2 - Diagnósticos ativos ICPC de Demência P70 e distribuição por faixa etária  

Ambos os sexos 
 

 

 

Da análise dos dados obtidos podemos concluir que 3,5% das pessoas inscritas nos Agrupamentos de 

Centros de Saúde com 65 ou mais anos, têm o diagnóstico de Demência (P70) registado no seu processo 

clínico. Correspondem a 28.754 pessoas num universo de 812.389 pessoas que têm 65 anos ou mais anos, 

ou seja 21% da população de inscritos (Anexo II). 

De acordo com o que consta no Anexo III observa-se um número crescente de pessoas com este 

diagnóstico a partir dos 60 anos, existindo um franco predomínio do sexo feminino. 

É de assinalar um crescente registo deste diagnóstico nos Cuidados de Saúde Primários entre 2010 e 2017. 

 

- Nº de doentes com Diagnóstico de Demência nos Cuidados Hospitalares 

Não há informação equivalente disponível para os cuidados hospitalares. De forma a coligir informação 

relacionada com os doentes seguidos nos Serviços Hospitalares da Região, foi enviado um inquérito para 

todos os Hospitais. Foi possível coligir a seguinte informação: 

- Na maior parte dos hospitais os dados não são fidedignos, tendo em conta que o diagnóstico 
não é registado de forma sistemática. 

- Em vários hospitais existem respostas organizadas de ambulatório na área das demências, 
embora impere a heterogeneidade entre Serviços. Na RLVT existem dois Serviços de Psicogeriatria 
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em Hospitais Públicos, nomeadamente no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte. 

Foi também solicitado a cada Hospital o nome de um psiquiatra e um neurologista de contacto na área 

das demências (Anexo IV) e a especificação das principais dificuldades encontradas nesta área (ver Anexo 

V). 

 

- Recursos de saúde e comunitários promotores de envelhecimento ativo em cada UCFD 

O levantamento de todos os recursos que promovem o envelhecimento ativo, promovendo a Saúde 
Mental dos idosos, foi definido como um dos Programas Regionais de Saúde Pública do Departamento de 
Saúde Pública da ARSLVT, a ser implementado pelas 15 Unidades de Saúde Pública (USP) da Região. Este 
enquadramento a nível dos Programas de Saúde Pública, teve como objetivo, otimizar potencialidades de 
intervenção, e promover a articulação e integração de Programas. De seguida faz-se uma breve descrição 
deste Programa: 
 
Programa “Saúde Mental dos idosos – trabalho em Rede” 
 
 - Objetivo principal - Promoção da Saúde Mental dos idosos. 
 - Objetivos secundários: 

 Identificar na população abrangida por cada uma das Unidades de Saúde Pública as várias 
estruturas que promovem a saúde mental dos idosos, assim como os programas que 
desenvolvem. (ex. Universidades sénior, Academias sénior, grupos recreativos, programas 
desenvolvidos pelas Câmaras e Juntas de Freguesia, etc.);  

 Promover o conhecimento em cada região dessas mesmas estruturas, divulgando a sua existência 
e reforçando a sua atuação; 

 Promover uma articulação complementar entre vários níveis de cuidados; 
 Promover uma articulação complementar entre a saúde e a comunidade; 
 Divulgar o programa e a sua evolução; 

 

- Recursos sociais e de saúde para pessoas com Demência  

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo constituem-se como respostas públicas e do Terceiro Setor existentes 

na área das demências, Instituições Públicas de Solidariedade Social com acordos de cooperação com o 

Instituto de Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia e as Ordens Hospitaleiras. Em termos de 

estruturas privadas existem também uma série de respostas, que fogem ao âmbito desta proposta.  

Em relação às respostas sociais a consulta da Carta Social de 2018, permite obter informação sobre a 

dinâmica da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais (RSES) e conhecer as respostas sociais existentes, 

no âmbito da ação social, tuteladas pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, em 

funcionamento na RLVT. 

De acordo com a Carta Social existem nos Distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal e Santarém 608 Centros de 

Dia, 860 estruturas residenciais para pessoas idosas e 731 serviços de apoio domiciliário. (ver Anexo VI) 

As estimativas da prevalência de pessoas com demência nestas estruturas residenciais são muito 

variáveis, com valores que vão de 29 a 78%. Esta discrepância prende-se com a diversidade metodológica 

dos estudos, sendo a nível da evidência baixa, em geral (Estratégia da Saúde na área das Demências; 

Gonçalves-Pereira M, Leuschner A, 2019). 
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Levantamento de Recursos em cada Unidade Coordenadora Funcional das Demências 

O levantamento detalhado dos recursos de saúde e comunitários existentes em cada Unidade 

Coordenadora Funcional das Demências (UCFD), incluindo as instituições públicas, do sector social e 

solidário, privadas e académicas, bem como dos percursos existentes (descrição das vias e critérios de 

referenciação) será levado a cabo por cada UCFD no âmbito das suas funções.   

Pretende-se que em cada UCFD sejam identificados Áreas e Centros de Dia, respostas a nível dos Cuidados 

de Saúde Primários, consultas especializadas a nível Hospitalar, Internamentos de curta e longa duração 

(envolvendo os Serviços de Psiquiatria, Neurologia, Medicina Interna), respostas de apoio aos cuidadores, 

etc. 

Deverão ser identificadas boas práticas a nível de cada UCFD, bem como os principais obstáculos para a 

estruturação de cuidados nesta área. 

 

III. DEFINIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PERCURSO DE CUIDADOS  

Propõe-se que os cuidados estejam organizados a nível de cada UCFD da seguinte forma: 
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Prevenção e Promoção do envelhecimento ativo e reforço do suporte social 

Identificação e divulgação de estruturas e de boas práticas 

A identificação das estruturas que promovem a integração social dos idosos, a diminuição do isolamento 

e o envelhecimento ativo, será da responsabilidade das Unidades de Saúde Pública da Região e decorrerá 

no âmbito do programa “Saúde Mental dos idosos – trabalho em Rede”. 

Este programa tem também como objetivo a divulgação e dinamização de atividades destas estruturas de 

que são exemplos as Academias e Universidades sénior, os Programas de Policiamento de proximidade 

(Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana), o trabalho desenvolvido por algumas 

Unidade de Cuidados Continuados como a de Pêro Pinheiro, o Programa RADAR, os Programa Sintra + 

saúde, 55 + e Uma praça em cada largo ou ainda programas desenvolvidos por alunos de Faculdades. 

 

Prevenção das demências, identificação precoce nos Cuidados de Saúde Primários e gestão da doença 

após avaliação em consulta Hospitalar 

Os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) têm um papel fundamental na prevenção das 

demências, através do controlo de fatores de risco maleáveis para demência, nomeadamente 

dislipidémia, hipertensão arterial, apneia do sono, perda auditiva, depressão, sedentarismo e obesidade. 

O seu papel é também de enorme relevância na identificação precoce de possíveis quadros demenciais, 

promovendo a sua avaliação e referenciação para consulta de diagnóstico hospitalar, assim como no 

acompanhamento da maior parte dos doentes após a avaliação em consulta hospitalar; terão também 

um papel fundamental na referenciação para as estruturas adequadas ao longo da evolução do processo 

demencial. 

A este nível propõe-se: 

- Implementação da Norma de orientação clínica da Direcção Geral de Saúde, para avaliação dos 

doentes com suspeita de demência (053/2011),); 

- Definição em cada UCFD dos diferentes percursos do doente, tendo em conta critérios de prioridade 

como a idade, tempo de evolução do quadro, e potencial reabilitativo. Apesar de todos os doentes com 

alterações cognitivas poderem ser alvo de referenciação propomos a definição de critérios de prioridade 

no acesso à consulta de triagem hospitalar, através identificação de quadros atípicos, quer pela idade, 

quer pela sintomatologia, de que são exemplo os quadros de demência rapidamente progressiva. 

- Reuniões regulares no âmbito da UCFD para formação e discussão de casos entre CSP e Consultas 

hospitalares; 

- Identificação de Médicos com a competência em Geriatria na RLVT; 
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Consulta de diagnóstico e referenciação a nível Hospitalar  

Organização em cada Hospital pertencente a uma UCFD de uma Consulta de diagnóstico e referenciação 

das demências, podendo envolver os Serviços de Neurologia, Psiquiatria ou Medicina Interna, em função 

dos recursos existentes. 

Propomos que em todos os Hospitais integrando uma UCFD, exista uma consulta diferenciada e conjunta 

para pessoas com deterioração cognitiva, podendo envolver Psiquiatras, Neurologistas, em função dos 

recursos existentes, com as seguintes funções: 

 Diagnóstico clínico, podendo ser solicitados outros exames complementares, laboratoriais ou 

imagiológicos;  

 Avaliação Neuropsicológica – Aplicação de bateria de avaliação neuropsicológica, definida em 

função do quadro de demência em causa; 

 Referenciação para Cuidados de Saúde Primários, Consulta de Psiquiatria ou de Neurologia em 

função do quadro clínico e das várias respostas existentes em cada UCFD. 

 Elaboração do Plano Individual de Cuidados, desejavelmente em versão informática de forma a 

facilitar a partilha de informação e os contributos dos vários intervenientes para o mesmo, 

nomeadamente Cuidados de Saúde Primários, Psiquiatria e Neurologia. 

 

Acompanhamento em Consulta de Psiquiatria e/ou de Neurologia 

Nos doentes que tiverem indicação para acompanhamento em Consulta de Psiquiatria e/ou de Neurologia 

será definido o plano terapêutico, em função dos recursos existentes propondo-se a otimização de 

cuidados e manutenção de articulação com outras especialidades hospitalares ou Cuidados de Saúde 

Primários. Será desejável a intervenção de equipas multidisciplinares que prestem cuidados garantindo a 

proximidade e suporte das famílias, a articulação com os CSP ou a realização de visitas domiciliárias. No 

caso da Psiquiatria as Equipas de Saúde Mental Comunitárias podem garantir o desempenho deste papel 

na prestação de cuidados.  

 

Articulação e coordenação de cuidados no âmbito da UCFD 

Em cada UCFD será definido quem coordena os cuidados ao doente, devendo ser assegurado o 

acompanhamento em equipa multidisciplinar e a articulação entre vários níveis de cuidados. 

Deverão ser promovidas reuniões regulares no âmbito da UCFD para formação e discussão de casos entre 

CSP e Consultas hospitalares 

A elaboração do Plano Individual de Cuidados com os contributos dos vários intervenientes para o mesmo, 

nomeadamente Cuidados de Saúde Primários, Psiquiatria e Neurologia, permitirá a definição de uma 

estratégia conjunta e a partilha de informação necessária para o sucesso da mesma. De forma a facilitar 

esta partilha propomos que o Plano Individual de Cuidados seja elaborado em versão informática a que 

todos os intervenientes possam ter acesso. 
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 Intervenção Terapêutica e de cuidados de saúde em diferentes contextos  

Tendo em conta que se pretende que a maior parte dos doentes sejam referenciados de novo para os 

Cuidados de Saúde Primários, onde se deverá concentrar a maior parte das intervenções, será 

determinante uma maior diferenciação destes profissionais e a otimização de estruturas dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) como as Unidades de Cuidados Continuados (UCC) e as 

Unidade de Recursos partilhados (URAP), deverão operacionalizar cuidados de acordo com o Plano 

Integrado de Cuidados estabelecido. 

Considerando que o apoio aos cuidadores é fundamental, propomos o reforço deste critério como motivo 

de referenciação à consulta de Psicologia no ACES, assim como o encaminhamento para respostas 

existentes na comunidade de apoio ao cuidador. 

Em nossa opinião deverão também ser melhoradas as competências dos profissionais na condução de 

entrevistas familiares, assim como na avaliação das suas necessidades.  

A nível de cada UCFD deverão ser identificadas todas as estruturas que prestam cuidados a este nível e 

para onde os doentes poderão ser referenciados, de que são exemplo os Serviços de Apoio Domiciliário, 

Unidades Socio-ocupacionais, Lares, Áreas de Dia, Unidades de curta, média e longa duração.  

Propomos a qualificação destas respostas através do reforço de recursos humanos e da sua diferenciação. 

De entre todas, assumimos como prioridade a qualificação das Equipas de apoio domiciliário e dos Centros 

de Dia, de forma a prevenir ou atrasar a institucionalização destes doentes. 

 Área de Dia - Propomos que em cada UCFD seja criada uma Área de Dia na dependência dos 

Serviços hospitalares, tendo como público-alvo os doentes com demência ligeira, em fases iniciais 

e com maior potencial reabilitativo. Estas Áreas de Dia devem estar sediadas na comunidade (com 

apoio a nível de transporte), e integrar profissionais como terapeutas ocupacionais, técnicos de 

reabilitação, psicomotricistas, psicólogos ou enfermeiros envolvendo intervenções diferenciadas 

como reabilitação cognitiva ou treino de atividades de vida diária, individuais ou em grupo. 

 

 Serviço de apoio domiciliário e Centros de dia - Para a qualificação das estruturas existentes 

propomos as seguintes medidas: 

- alteração das condições de financiamento, de forma a permitir a contratação de pessoal em 

maior número e com maior diferenciação; 

- definição de um programa de formação para profissionais de Centros de Dia e Equipas de 

Serviços de Apoio Domiciliário adequado às necessidades – ver experiência piloto; 

- definição de um programa de ocupação activa, criando um ambiente cognitivamente 

estimulante. 

 

Unidade de Internamento de curta duração 

Idealmente em todos os Hospitais deveria existir uma Unidade de internamento de curta duração com 

quatro camas hospitalares, para efeitos de diagnóstico e ajuste terapêutico, podendo estar enquadradas 

em Serviços de Medicina Interna, Neurologia ou Psiquiatria. Os doentes poderão ser referenciados para 

estas Unidades a partir dos vários níveis de cuidados, Hospitalares ou dos Cuidados de Saúde Primários. 
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Unidades de média e longa duração 

Deverão ser identificadas nas várias UCFD as respostas existentes em termos de internamento de média 

e longa duração. O papel das respostas existentes a nível da Rede de cuidados paliativos é de grande 

relevância. Será determinante a clarificação por parte do Ministério da Saúde do papel da Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados, assim como o papel da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e das 

Ordens Hospitaleiras e do Instituto de Segurança Social. 

 

IV – CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, CUIDADORES FORMAIS, INFORMAIS, FAMILIARES  

 Capacitação de profissionais  

 

- Reuniões regulares no âmbito da UCFD para formação e discussão de casos entre CSP e Consultas 

hospitalares; 

- Formação de profissionais em gestão da doença. Para tal, poderá vir a contribuir o estudo da 

exequibilidade de um programa de formação prática intensiva de equipas de cuidados de saúde 

primários (Faculdade de Ciências Médicas/UNL, em colaboração com a Direcção Geral de 

Saúde/Programa Nacional de Saúde Mental);  

- Formação de profissionais na condução de entrevistas familiares, realização de intervenções 

familiares (pelo menos de nível de diferenciação elementar), assim como na avaliação das 

necessidades de cuidados das famílias.  

- Formação específica dos profissionais de saúde no âmbito dos respetivos Internatos, propondo-

se a realização de formação obrigatória em Demências no âmbito da UCFD (ver experiência piloto) 

dos Internos de Psiquiatria (no âmbito do estágio de Psicogeriatria), de Neurologia e de Medicina 

Geral e Familiar; 

 

 Promoção da literacia dos cuidadores formais  

Definimos como grupo alvo prioritário os profissionais dos Centros de Dia e Equipas dos Serviços 

de Apoio Domiciliário. 

 

 Promoção de literacia de cuidadores informais e famílias 

- Desenvolvimento de Site em cada UCFD com todos os recursos relevantes existentes a nível 

regional e local, formação, informações úteis, etc 

- Promoção da utilização do site da Alzheimer Portugal e do Rhapsody em pessoas com demência 

precoce; 

 

V – AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  

Incluído no documento conjunto 
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VI. DESCRIÇÃO DE PROJECTO-PILOTO EM SINTRA  

No âmbito da elaboração deste Plano Regional, decidiu-se iniciar uma experiência-piloto em Sintra, 

implementando o modelo aqui descrito. A escolha de Sintra como local de implementação desta 

experiência-piloto deveu-se ao facto de recentemente estar em estruturação neste concelho, a Rede de 

Saúde Mental de Sintra, em que uma das linhas de intervenção são os idosos, onde está também incluída 

a abordagem das Demências. 

Esta Rede é uma iniciativa do ACES Sintra, Câmara Municipal de Sintra, Serviço de Psiquiatria do HFF e 

equipa do CINTRA do CHPL, que pretendem desta forma reunir de forma articulada todos os parceiros 

que contribuem para a Saúde Mental em Sintra.  

A organização de cuidados nesta linha estratégica de intervenção, está estruturada de acordo com que 

está representado na figura nº 1 (pirâmide), e com o que é estipulado nesta proposta de Plano Regional. 

De forma mais detalhada têm sido desenvolvidas as seguintes ações nos diversos níveis de cuidados: 

1. Promoção e Prevenção  

 

Foram identificadas todas as iniciativas que promovem a Saúde Mental dos Idosos no Concelho de Sintra, 

contribuindo para um envelhecimento ativo, e de que são exemplo: 

 

 Academias e Universidades sénior; 

 Programa “Policiamento de proximidade” – desenvolvido pela Polícia de Segurança Pública e 

Guarda Nacional Republicana;  

 Programa “Sintra + saúde” – programa desenvolvido pela Câmara Municipal de Sintra, em 

parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, que consiste na organização anual 

de 2 semanas de atividades de animação, recreativas e de informação sobre saúde, para 40 idosos 

(com idade igual ou superior a 65 anos e com capacidade de mobilidade), dinamizadas num 

equipamento hoteleiro do concelho de Sintra, com o objetivo de promover a saúde global, 

prevenir a doença e o isolamento social dos mais idosos; 

 “Oficina do Idoso” - O projeto visa intervir na melhoria das condições de habitabilidade dos 

cidadãos idosos residentes no Município através da prestação de apoio domiciliário gratuito na 

área das pequenas reparações. É desenvolvido pela Divisão de Saúde e Ação Social da Câmara 

Municipal de Sintra. 

 Exemplo de boas práticas como é o caso da Unidade de Cuidados Continuados de Pêro Pinheiro, 

em que foram identificados todos os idosos que vivem sós, com o objetivo de proceder ao reforço 

da sua rede de suporte social;  

Realizou-se em 2018 o 1º Encontro da Rede de Saúde Mental de Sintra em que estas iniciativas foram 

divulgadas e pretende-se criar um site da Rede de Saúde Mental para o público em geral, com descrição 

de todos os parceiros, assim como da atividade que desenvolvem.  

 

2. Identificação precoce nos Cuidados de Saúde Primários  

 

Pretende-se melhorar a capacidade de identificação precoce destes quadros pelos vários profissionais dos 

Cuidados de Saúde Primários, através da implementação de reuniões para formação e discussão de casos 
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entre CSP e Cuidados Hospitalares e da utilização da Norma de Orientação Clínica da Direcção Geral de 

Saúde sobre avaliação das demências para efeitos de avaliação e referenciação. 

 

3. Diagnóstico especializado na “Consulta de Deterioração Cognitiva” no HFF 

 

Já no âmbito desta experiência-piloto foi recentemente criada a Consulta de deterioração cognitiva do 

HFF, a cargo de um Neurologista com especial interesse e experiência nesta área e um Psiquiatra 

pertencente à Equipa de Psiquiatria de Ligação. 

A referenciação para esta consulta e a prioridade do atendimento será feita de acordo com critérios 

estabelecidos. 

 Os objetivos desta consulta são: 

 Diagnóstico etiológico, sempre que possível, mediante a realização de anamnese especializada, 

Meios Complementares de Diagnóstico (MCDT) dirigidos e avaliação neuropsicológica completa, 

de forma a caracterizar as funções cognitivas mais comprometidas, a repercussão nas atividades 

da vida diária que permitirá quantificar a severidade e o grau de sobrecarga do cuidador. 

 Tratamento farmacológico orientado para cada caso, com possibilidade de acesso a novas 

terapêuticas.   

 Em casos de alterações comportamentais, o psiquiatra da equipa poderá orientar a terapêutica 

na fase inicial, podendo orientar posteriormente o doente para seguimento pelas equipas 

comunitárias do Serviço de Psiquiatria. 

 Neuropsicologia – definição de condições para avaliação neurocognitiva, de critérios de 

prioridade para avaliação e do tipo de bateria a utilizar em função do quadro clínico. 

 Referenciação para Serviço de Neurologia, Psiquiatria (Equipas locais de Saúde Mental) ou 

Cuidados de Saúde Primários em função de critérios a estabelecer. 

4. Articulação entre níveis de cuidados 

 

De forma a garantir a articulação entre vários níveis de cuidados, para além das reuniões para formação 

e discussão de casos, será emitido um relatório destinado às equipas de Cuidados de Saúde Primários, 

Consulta de Neurologia ou Psiquiatria, com referência ao diagnóstico, recomendações terapêuticas e 

necessidade de seguimento ou não na Consulta de Deterioração Cognitiva.  

Em caso de seguimento na Consulta de Deterioração Cognitiva, esta será agendada de acordo com as 

necessidades individuais do doente. 

5. Promoção da literacia de Cuidadores informais, doentes e população em geral 

 

Criação de site com informação sobre todos os recursos existentes a nível do Concelho de Sintra que 

contribuem para a promoção do envelhecimento ativo e do tratamento das demências; 
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6. Capacitação dos profissionais dos Centros de Dia e Equipas dos Serviços de Apoio domiciliário 

 

Está em curso uma avaliação das necessidades formativas dos profissionais que integram estas estruturas. 

Pretende-se definir um programa de formação para estes técnicos com os contributos do IEFP, ACES e 

Alzheimer Portugal, de forma a permitir a sua certificação e qualificação de forma competitiva. 

 

7. Reforço da formação de Internos de Psiquiatria, Neurologia e MGF 

Pretende-se estabelecer um acordo com o Serviço de Psicogeriatria do CHPL, onde muitos Internos do 

HFF e do CHPL realizam o seu estágio obrigatório de Psicogeriatria, de forma a que, um mês desse estágio 

possa ser realizado na UCFD das Demências. 

Pretende-se desta forma, que os Internos assistam às consultas conjuntas de Psiquiatria e Neurologia, 

adquiram conhecimentos em avaliação Neuropsicológica, na interpretação de exames de Neuroradiologia 

e participem nas atividades de articulação no âmbito da UCFD das Demências. 

Da mesma forma se desenvolverão esforços para que os Internos de Neurologia e de Medicina Geral e 
Familiar possam realizar um estágio com esta duração nesta Unidade. 
 
8. Reforço da Intervenção Terapêutica e de cuidados assistenciais 

- Reforço do papel dos Cuidados de Saúde Primários 

Tendo em conta que a maior parte dos doentes com diagnóstico de Demência serão 

acompanhados nos Cuidados de Saúde Primários, é fundamental o reforço da formação destes 

profissionais, quer no âmbito da Consulta médica, quer no papel de outros grupos profissionais, 

como enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, e sobretudo das UCC que em nosso entender 

deverão ter um papel de grande relevância. 

Pretendemos nessa formação incluir um módulo de condução de entrevistas e intervenções 

familiares, assim como de avaliação das necessidades dos familiares. 

- Programa de Intervenção cognitiva 

A implementar por Neuropsicólogos no HFF em doentes com maior potencial reabilitativo. 

Pretende-se no futuro com o apoio da Câmara Municipal de Sintra criar uma Área de Dia na 

comunidade, para doentes com maior potencial reabilitativo, e contando com a intervenção de 

profissionais dos Serviços de Psiquiatria ou Neurologia, com diferenciação específica nesta área, 

nomeadamente Psicólogos, Enfermeiros, Terapeutas Ocupacionais e Psicomotricistas. 

- Melhoria da prestação de cuidados em Serviços de apoio domiciliário e centros de Dia  

Desenvolvimento de um programa conjunto de formação, elaborado pelo IEFP, ACES Sintra e 

Alzheimer Portugal. De forma a fomentar esta formação, pretendemos que no futuro a seleção 

de profissionais com esta formação deverá ser valorizada na seleção de profissionais a contratar. 

Pretendemos também definir um programa de atividades cognitivamente estimulante a 

implementar nestas estruturas. 
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9. Apoio a doentes e cuidadores  

A este nível está em curso o Gabinete Cuidar Melhor e realizam-se de forma regular em Sintra os “Café 

Memória”, uma iniciativa da Associação Alzheimer Portugal com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.   

Pretendemos reforçar o apoio aos cuidadores promovendo competências dos vários profissionais na 

condução de entrevistas familiares e avaliação de necessidades, assim como através do reforço da 

referenciação para consulta de Psicologia/ Medicina Geral e Familiar no ACES, ou para outros estruturas 

na comunidade que tenham este objetivo. 

Está também a ser elaborado um Manual do cuidador com o envolvimento de vários parceiros. 

 

VII - NOVAS TECNOLOGIAS 

Será fundamental a criação de um site em cada UCFD com o objetivo de promover a literacia na área das 

Demências e promover a divulgação dos recursos existentes. 

Outro instrumento de grande relevância a desenvolver será uma versão informática do Plano Integrado 

de Cuidados eletrónico que deverá poder ser partilhado pelos vários intervenientes da Saúde no 

acompanhamento destes doentes. 
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PLANO REGIONAL DE SAÚDE PARA AS DEMÊNCIAS  

 

REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO 

 

 

 

 (Anexos) 

 

 

 

 

 

Lisboa, julho 2019 
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ANEXO I 

Local de Residência 

Superfície 

do 

território 

(Km2) 

População 

Residente 

(Nº) 

Densidade 

Populacional 

(Nº/Km2) 

Indice 

Envelhecimento 

% 

população 

residente 

com 65 + 

Portugal Continental * 89 102,14 10.044.484 112.7 128.6 19.1% 

ARS LVT 12 248,57 3.659.868 298.8 124 19% 

Dados de 2011, Pordata (recolhidos em 10.06.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008337&selTab=tab0
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Anexo II 

 

 

Os dados reportam-se a 2011.  

https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/115/Censos_2011_-_ACES_15.pdf A linha encarnada 

representa o índice de envelhecimento de Portugal Continental de 2011 (128.6) 

 

 

 

Os dados reportam-se a 2011.  

https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/115/Censos_2011_-_ACES_15.pdf 

A linha encarnada representa a percentagem da população com 65 e mais anos de Portugal Continental em 2011 (19.1%) 
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https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/115/Censos_2011_-_ACES_15.pdf
https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/writer_file/document/115/Censos_2011_-_ACES_15.pdf
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Anexo III 
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Anexo IV 

Profissional de contacto nos Serviços Hospitalares 

 Neurologia Psiquiatria Consulta específica 
 

CHPL Camila Nóbrega Luís Cortez Pinto Serviço de Psiquiatria Geriátrica 
Psicogeriatria 

CHLO Miguel Viana 
Baptista e Luísa 

Alves 

 Consulta de Doenças da Cognição - 
Neurologia 

CHLN Sem informação Sem informação Sem informação 
 

HFF Ana Valverde Carlos Vieira Consulta de Deterioração Cognitiva – 
Neurologia e Psiquiatria 

HGO  Renata Trindade Consulta de Psiquiatria Geriátrica 
 

Setúbal  António Gamito Prevista consulta conjunta de Psiquiatria 
e Neurologia 

Cascais   Sem consulta específica 
 

CH Médio Tejo  Luísa Paiva 
Delgado 

Consulta de Gerontopsiquiatria 

HVFX Sonia Costa  Consulta de Doenças cognitivas – 
Neurologia 

CH Barreiro 
Montijo 

Sem informação   

Santarém  Sem informação   
 

CHO Paulo Santos Patrícia Frade Consulta de Gerontopsiquiatria 
Prevista reunião para articulação entre 

os 2 serviços 
 

Hospital 
Beatriz Ângelo 

Sem informação   

CHLC 
 

Soraia Vaz  Doenças da memória - Neurologia 
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ANEXO V 

Grupo de Trabalho do Plano Regional para as Demências – RLVT 

Conclusões do Inquérito aos Hospitais 

I. Principais conclusões 

 Inexistência de dados sistematizados no que respeita ao internamento hospitalar de pessoas 

com diagnóstico de Demência nos Serviços de Neurologia e Psiquiatria.  

Os dados referentes às Consultas Externas só foram fornecidos no âmbito das Consultas 

Específicas. Não foi possível obter informação sobre o número de utentes com diagnóstico de 

Demência seguidos nas Consultas de Neurologia ou Psiquiatria Geral.  

É necessário tornar estes registos obrigatórios e uniformes porque constituem indicadores 

imprescindíveis para planear, monitorizar e melhorar os cuidados nesta área; 

 Organização heterogénea dos cuidados de saúde hospitalares da região de Lisboa e Vale do Tejo 

na área das Demências: na maioria dos hospitais desta região existe uma consulta específica. Esta 

consulta pode ser da responsabilidade do Serviço de Neurologia, do Serviço de Psiquiatria ou de 

ambos. 

 

II. Constrangimentos identificados   

 Tempo de espera para marcação da primeira consulta de especialidade: desde a referenciação 

a partir do Centro de Saúde, da Urgência ou de outra especialidade até à primeira consulta de 

Neurologia (bastante superior ao desejável); 

 Dificuldades de acesso aos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT): 

Nalguns hospitais, ausência e/ou dificuldade na solicitação de MCDT mais dispendiosos, como 

testes de medicina nuclear e genéticos. Esta dificuldade obriga o utente a deslocar-se ao exterior 

e acrescenta morosidade ao processo;  

 Periodicidade/disponibilidade das consultas: o número de médicos dedicados poderá ter de ser 

redimensionado atendendo à procura crescente desta valência. Devia ser no mínimo semestral, 

o que quase nunca é possível; 

 Inexistência de uma Unidade de Atendimento Urgente de Indivíduos com Defeito Cognitivo: 

com o espaço físico e os profissionais adequados ao utente com compromisso cognitivo e que 

constituísse de alguma forma um espaço "protegido", não "hostil" e potenciador de morbi-

mortalidade como o é o Serviço de Urgência Geral; 

 Número reduzido de camas para internamento hospitalar: a dotação de camas atual, 

nomeadamente o baixo ratio de camas hospitalares por habitante, condicionam a existência de 

camas disponíveis específicas para utentes com demência; 

 Falta de recursos humanos: Enfermagem, Serviço Social, Neuropsicologia 

(avaliação/treino/reabilitação cognitiva), Psicologia (Consulta de Apoio ao Cuidador), Terapia 

ocupacional, Fisioterapia, Terapia da fala, Nutrição.  

Quando internados este doentes precisam de apoio de enfermagem e de assistente operacional 

permanente, o que implica reforço das dotações e menos doentes para cada um destes 

profissionais. 

A ausência de recursos humanos dificulta a capacidade do serviço intervir quer ao nível da 

psicoeducação (pela necessidade de fornecer recursos para intervenção em situações 
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agudizadas) quer através da prestação de um apoio mais exaustivo às situações de sobrecarga 

dos cuidadores (prevenção da doença nos cuidadores);   

 Falta de formação específica dos profissionais: dos médicos dos cuidados de saúde primários e 

de Medicina Interna, dos enfermeiros e auxiliares que prestam cuidados aos utentes com 

defeito cognitivo que necessitam de ficar internados por motivos de doença aguda médica ou 

cirúrgica.                 

Por outro lado, deviam ser proporcionados quer mais serviços de apoio domiciliário, quer mais 

Centros de Dia e Lares com pessoal especializado. Dificuldades na monitorização contínua dos 

quadros demenciais pelos cuidadores profissionais que trabalham em contexto institucional, 

com a consequente referenciação inapropriada de quadros de agitação e delirium para a 

psiquiatria; 

 Condições sócio-económicas e falta de informação/formação dos cuidadores informais: 

Expectativas desajustadas dos cuidadores e dificuldades na monitorização contínua dos quadros 

demenciais que envolvem baixa literacia na área das demências. 

Idosos com rede sociofamiliar pobre que pode comprometer a adesão à medicação prescrita e 

aos grupos terapêuticos existentes dirigidos a pessoas com demência e respectivos cuidadores.  

Situação agravada pelos constrangimentos económicos dos utentes que não auferem os 

rendimentos suficientes para suprir as suas necessidades e que condicionam situações graves de 

permanência no domicílio para além do humanamente espectável. 

Inexistência de enquadramento jurídico para o cuidador informal, não lhe sendo reconhecida 

disponibilidade em tempo e retributiva para manter a prestação de cuidados aos seus pais ou 

dependentes;  

 Falta de respostas sociais - Centros de Dia, Apoio Domiciliário e Lares: Elevado tempo de espera, 

prolongando os internamentos de forma desnecessária. Escassez de recursos nas instituições para 

conter casos de demência grave e/ou com alterações de comportamento;  

 Dificuldades de seguimento dos utentes em ambulatório: deslocação dos utentes à consulta 

dificultada por falta de  transporte e/ou por razões económicas, pela redução da autonomia do 

utente e pela falta de disponibilidade dos acompanhantes.  

 Escassez de oferta/dificuldades de acesso a tratamento não farmacológico: a programas de 

estimulação neurocognitiva, fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional;  

 Dificuldades de referenciação, articulação e integração de cuidados: entre as várias 

especialidades hospitalares (medicina interna/psiquiatria/neurologia), com os médicos dos 

cuidados de saúde primários, outros profissionais de saúde e os assistentes sociais. 

Grande quantidade de utentes referenciados pelos ACES e pelas restantes especialidades do 

hospital sem qualquer triagem, com escassos dados de anamnese e sem os exames 

complementários definidos pela NOC  053/2011 para o estudo das demências, com recursos 

humanos limitados.  

Dificuldades no âmbito dos cuidados primários para o seguimento de doentes que se encontram 

estabilizados. Ao mesmo tempo, os recursos hospitalares mantém-se pressionados pela entrada 

de novos utentes no sistema - novos casos dos cuidados primários - e solicitada a avaliação de 

intercorrências físicas em doentes com demência, cuja intervenção prioritária não passa pela 

psiquiatria ou pela contenção de sintomas comportamentais. As dificuldades de articulação 

também se verificam entre os neurologistas hospitalares e os técnicos de saúde das 

respostas/equipamentos sociais. 
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ANEXO VI 

 

 

 

 


