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• “Reconfigurar e alargar o “parque de equipamentos” e 

respetivos modelos de intervenção, em resposta às 
necessidades identificadas de acordo com as politicas de 

saúde e sociais, nomeadamente na área de cuidados 
continuados integrados (físicos/saúde mental), cuidados 

paliativos e demências.” 

O XXI Governo constitucional, no seu programa para a saúde, estabelece como prioridades.. expandir e melhorar a 

integração da rede de cuidados continuados e outros serviços de apoio às pessoas em situação de 

dependência e aos seus cuidadores. 

 

..através do Despacho nº17/2016,..foi reconhecida a necessidade de ter um quadro de referencia com base empírica, 

consensualizada por peritos, que permitisse o desenho de politicas públicas na área das demências.. 

 

Assim, foi elaborada a Estratégia da Saúde na Área das Demências, que se aprova através do presente despacho..

         Despacho nº5988/2018 



Casa de Saúde  S. João de Deus – Funchal 

Casa de Saúde  S. Rafael - Terceira 

Casa de Saúde S. Miguel – Ponta Delgada   

Casa de Saúde S. José 

•  Areias de vilar 

• Unidade de Saúde da Gelfa 

• Unidade de Saúde de Melgaço 

  

Hospital S. João de Deus – Montemor-o-Novo  

 

Clínica S. João de Ávila - Lisboa 

Casa de Saúde  S. João de Deus - Barcelos 

Casa de Saúde do Telhal - Sintra 

Instituto S. João de Deus 
 



Instituto S. João de Deus 
 

Casa de Saúde do Telhal  A 
 - unidade de psicogeriatria 
 - consulta externa/internamento agudos/subagudos 
 
Casa de Saúde de S. João de Deus (Funchal) A 
 -unidade de psicogeriatria 
 
Casa de Saúde S. Rafael (Terceira) A 
 - unidade psicogeriatria 
 
Casa de saúde de S. João de Deus (Barcelos) 
 -unidade de psicogeriatria e demências 
 - Projecto CuiDando (apoio domiciliário) 
 
Casa de saúde S. Miguel (ponta delgada) A 
 -unidade de psicogeriatria 
 
Hospital de S. João de Deus (Montemor-o-Novo) 
 -unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença (RNCCI) 
 -unidade de reabilitação e manutenção 
 -Unidade de média duração e reabilitação UMDR 
 -Unidade de longa duração e manutenção ULDM 
 -Medicina física e reabilitação 
 - consulta de neuropsicologia 
 
Casa de saúde de S. José  
 - Areias de Vilar 
 - unidade de saúde Gelfa (RNCCI)-ULDM 
 - unidade de saúde Melgaço – (RNCCI)UMDR/ULDM 
 
Clinica de S. João de Avila (Lisboa) 
 -Unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença 
 -internamento em reabilitação física 
 -Apoio domiciliário,ambulatório e reabilitação diurna 

Centro 

assistencial na 

área da 

psiquiatria, 

saúde mental e 

reabilitação 

psicossocial 

(residencial e 

ocupacional) 

centro assistencial de 

cuidados continuados 

de convalescença, 

paliativos,  

media duração e 

reabilitação e  

longa duração e 

manutenção 

e reabilitação 

física 

A =alcoologia/adictologia 



Instituto S. João de Deus 
 

Casa de Saúde do Telhal 
 - unidade de psicogeriatria 
 - consulta externa/internamento agudos/subagudos 
 
Casa de Saúde de S. João de Deus (Funchal) 
 -unidade de psicogeriatria 
 
Casa de Saúde S. Rafael (Terceira) 
 - unidade psicogeriatria 
 
Casa de saúde de S. João de Deus (Barcelos) 
 -unidade de psicogeriatria e demências 
 - Projecto CuiDando (apoio domiciliário) 
 
Casa de saúde S. Miguel (ponta delgada) 
 -unidade de psicogeriatria 
 
Hospital de S. João de Deus (Montemor-o-Novo) 
 -unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença (RNCCI) 
 -unidade de reabilitação e manutenção 
 -Unidade de longa duração e manutenção 
 -Medicina física e reabilitação 
 - consulta de neuropsicologia 
 
Casa de saúde de S. José  
 - Areias e Vilar 
 - unidade de saúde Gelfa (RNCCI) 
 - unidade de saúde Melgaço –(RNCCI) 
 
Clinica de S. João de Avila (Lisboa) 
 -Unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença 
 -internamento em reabilitação física 
 -Apoio domiciliário,ambulatório e reabilitação diurna 

 



Instituto S. João de Deus 

 
Unidades de psicogeriatria 

 

• Destina-se a pessoas com doença mental e com idade superior ou igual a 65 anos  
(também <65 anos se elevado grau de deterioração cognitiva) 

 

• Destina-se a doentes com elevado grau de dependência física e psicossocial, com pouca possibilidade 

desenvolver autonomia, com quadros pré-senis e demenciais.  

 

• O plano de atividades assenta em cuidados para prevenir ou retardar o desenvolvimento da 

dependência, bem como prevenir o agravamento da doença. 

 

 

Unidade de psicogeriatria e Demências (Barcelos) 

 

 

• destina-se a pessoas com diagnóstico de Demência que necessitem de  

tratamento especializado em contexto de internamento 

 

•  e/ou doentes com doença mental crónica com idade superior ou igual a 65anos e  

com deterioração cognitiva 



Instituto S. João de Deus 
 

Casa de Saúde do Telhal 
 - unidade de psicogeriatria 
 - consulta externa/internamento agudos/subagudos 
 
Casa de Saúde de S. João de Deus (Funchal) 
 -unidade de psicogeriatria 
 
Casa de Saúde S. Rafael (Terceira) 
 - unidade psicogeriatria 
 
Casa de saúde de S. João de Deus (Barcelos) 
 -unidade de psicogeriatria e demências 
 - Projecto CuiDando (apoio domiciliário) 
 
Casa de saúde S. Miguel (ponta delgada) 
 -unidade de psicogeriatria 
 
Hospital de S. João de Deus (Montemor-o-Novo) 
 -unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença (RNCCI) 
 -unidade de reabilitação e manutenção 
 -Unidade de longa duração e manutenção 
 -Medicina física e reabilitação 
 - consulta de neuropsicologia 
 
Casa de saúde de S. José (Areias de Vilar) 
 - unidade de saúde Gelfa (RNCCI) (RNCCI)ULDM 
 - unidade de saúde Melgaço – (RNCCI) UMDR/ULDM 
 
Clinica de S. João de Avila (Lisboa) 
 -Unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença 
 -internamento em reabilitação física 
 -Apoio domiciliário,ambulatório e reabilitação diurna 

 



Instituto S. João de Deus - RNCCI 
 
 

 

Casa de saúde S. Miguel (ponta delgada) 

 -unidade de psicogeriatria 

 

Casa de Saúde de S. João de Deus (Funchal) 

 -unidade de psicogeriatria 

 

Casa de saúde de S. José (Areias de Vilar) 

 - unidade de saúde Gelfa (RNCCI) 

 - unidade de saúde melgaço –unidade  convalescença (RNCCI) 

 

Casa de saúde de S. João de Deus (Barcelos) 

 -unidade de psicogeriatria e demências 

 - Projecto CuiDando (apoio domiciliário) 

 

Hospital de S. João de Deus (Montemor-o-Novo) 

 -unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 

 -consulta de neuropsicologia 

 

Clinica de S. João de Avila (Lisboa) 

 -Unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 

 -Unidade de convalescença 

 -internamento em reabilitação física 

 -Apoio domiciliário,ambulatório e reabilitação diurna 

 

Unidades de cuidados paliativos 

 
• doentes em situação de sofrimento, decorrente de doença incurável, em fase avançada e 

rapidamente progressiva. Não têm perspetiva de tratamento curativo, e 

constituem-se como uma resposta em situações em que a expectativa de vida é limitada, 

com problemas e necessidades de difícil resolução e, que exigem apoio 

específico, organizado e interdisciplinar.  

 

• Objetivo: promover, tanto quanto possível e até ao fim, o bem-estar e a qualidade de 

vida destes doentes e suas famílias. 

 

 

Unidade de convalescença 

 
• contribuir para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas com perda transitória de 

autonomia, potencialmente recuperável, que necessitam de cuidados clínicos, de 

reabilitação e de apoio psicossocial, em regime de internamento temporário de 

convalescença, por situação clínica decorrente da recuperação de um processo agudo 

ou descompensação de processo crónico, proporcionando-lhe cuidados conducentes 

à estabilização clínica e funcional e à reabilitação integral (<30dias) 

 

 

Unidades de média duração e reabilitação (de 30 a 90 dias) e longa duração  e 

manutenção (superior a 90 dias) 

 



Instituto S. João de Deus 
 

 
 
 
 
 

Casa de saúde de S. João de Deus (Barcelos) 
 -unidade de psicogeriatria e demências 
 - Projecto CuiDando (apoio domiciliário) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Clinica de S. João de Avila (Lisboa) 
 -Unidade de cuidados paliativos (RNCCI) 
 -Unidade de convalescença 
 -internamento em reabilitação física 
 -Apoio domiciliário, ambulatório e reabilitação diurna 

 

 

 

 

 

Projeto CuiDando –  

Unidade Móvel de Apoio Domiciliário Integrado em Saúde Mental 

 

 equipa multidisciplinar 

 

Objetivo: 

•   a prestação de apoio domiciliário, permanente ou pontual, a maiores de  

18 anos, portadores de doença psiquiátrica grave de evolução prolongada e 

elevado grau de dependência e/ou supervisão e/ou incapacidade 

psicossocial.  

• residentes no concelho de Barcelos,  

• perspetivando a prevenção de reinternamentos nos serviços de saúde 

mental e contribuindo para a autonomia e qualidade de vida  

 
Este serviço destina-se à prestação de serviços de saúde 

individualizados e personalizados no domicílio do doente, promovendo 

a sua autonomia no seu meio familiar, através de: 

•  Fisioterapia; 

•  Sessões de: Fisioterapia; Terapia Ocupacional; Terapia da Fala; 

•  Acompanhamento Psicológico; 

•  Cuidados de Enfermagem; 

•  Consulta Médica (Clínica Geral, Medicina Interna, Fisiatria); 

•  Higiene, toma da medicação, acompanhamento ao exterior e 

serviço de refeição. 



Projecto CuiDando 



Casa de Saúde do Telhal 

• Unidade de psicogeriatria 

• Consulta externa  
 Consulta de gerontopsiquiatria 

 Consulta de rastreio à memória e comportamento 

 Consulta de neuropsicologia 

 Consulta de estimulação cognitiva 

 Consulta de neurologia 

 

• Internamento em unidade de doentes agudos/subagudos: 
 - para alivio do cuidador  

 - alterações psicológicas e comportamentais associadas aos  

    quadros demenciais 

 - doença psiquiátrica no idoso 

 

• Projeto de rastreio de alterações cognitivas na comunidade (2012-2014) 

 

• Café Memória Sintra 

• Projectos futuros: unidade de demências 
 

 



Unidade psicogeriatria 
• Destina-se a pessoas com doença mental e ≥ 65 anos (também <65 anos + deterioração cognitiva grave) 

• com elevado grau de dependência física e psicossocial, com pouca possibilidade desenvolver 

autonomia, com quadros pré-senis e demenciais.  

• O plano de atividades assenta em cuidados para prevenir ou retardar o desenvolvimento da 

dependência, bem como prevenir o agravamento da doença. 

• Nas instalações desta clínica, mas servindo toda a Casa de Saúde: 

  

   
 sala de Snoezelen, destinada à estimulação multissensorial  

  

 o Ginásio “Ângulo”, no qual têm lugar as classes de movimento gerais e adaptadas para os utentes da 

Casa de Saúde e para usuários externos (integrados no projecto de desporto inclusivo) 

 

 fisioterapia 



Unidade psicogeriatria 

• Realizados planos individuais de intervenção (PII) 

 

 Objetivos de manutenção de competências relacionadas com as 
AVD 

• Equilíbrio 

 implementação do Atelier “Corpo em Movimento”,  

  promover o equilíbrio e consequentemente reduzir o risco 
de queda,  

 

 através de atividades desenvolvidas pela equipa 
multidisciplinar, com enfoque no trabalho realizado pela 
fisioterapeuta e Enfermeiro Especialista em Reabilitação 

 

• Capacidade Cognitiva  

  resultado obtido revela-nos que 49.3% dos utentes manteve ou 
melhorou o seu desempenho cognitivo-instrumento ACE-R 

 

 são desenvolvidas atividades de estimulação cognitiva que 
promovem a manutenção de funções cognitivas dos utentes.  

 

 



Unidade psicogeriatria 

• 100% utentes manteve ou melhorou a sua qualidade de vida 

 



Consulta de Gerontopsiquiatria 

•  Destina-se a todos os doentes > 65 anos com doença psiquiátrica, 

incluindo alterações da memória. 

  

 Conta com o apoio: 

 Neurologia  

 Neuropsicologia 

 Apoio da equipa multidisciplinar 

 Internamento /Programa de Alivio Programado. 



Objetivos 

• Melhorar o acesso da população idosa aos cuidados de Psiquiatria e Saúde Mental; 

 
• Identificar os utentes com defeito cognitivo/síndrome demencial; 

• Facilitar a integração do Idoso na rede de cuidados e promover a continuidade dos mesmos; 

• Cooperar com as Estruturas de Apoio Social ao Idoso Sediadas na Comunidade;  

 
• Rentabilizar os recursos técnicos disponíveis.  

PROJECTO DE  

RASTREIO DE DEMÊNCIAS 
 



 

ENCONTRO DE DIVULGAÇÃO DE RASTREIOS  

À SAÚDE MENTAL DO IDOSO  

NO CONCELHO DE SINTRA 

  

 

Sala da Nau, Palácio Valenças 

 9 de Maio de 2012 às 14h30 

  

 

 

14h30 – Abertura 

14h45  – Rastreio à memória e comportamento, Dra Cristina 

Pires, psicóloga  

15h05 – Consulta de Gerontopsiquiatria, Dra Susana Carreiro, 

psiquiatra 

15h15 – Estimulação cognitiva, Dr. Mésicles Berenguel 

15h45 – Debate 

16h30 – Entrega das fichas de inscrição para realização de 

rastreios gratuitos aos idosos nas Instituições. 

  

 

  

Apoio: Novartis 

 
Fonte:DGPC 



Instituições 
 

• Arpiac 

• Lar santo Agostinho 

• Associação Amigos de São Marcos 

• Junta Freguesia casal de Cambra 

• Centro Social Batista 

• Fundação Cardeal Cerejeira 

• Junta de Freguesia Mira-Sintra 

• Liga “Os Avós” 

• Associação Reformados Pensionistas de Rio de 
Mouro 

Concelho Sintra 



Instrumentos de Avaliação: 

1. Entrevista clínica breve 

 

2. Mini-Mental State Examination (MMSE) 
Morgado J, Maruta C, Guerreiro M,  Martins IP - 2009. 

MMSE: Novos valores normativos.  

 

3. Desenho do Relógio (CDT)  
Morris Freedman et al. (1994). “Clock Drawing: a 

neuropsychological analysis”. New York: Oxford 

University Press. 

 

4. Escala de Depressão Geriatrica (GDS) 
Barreto  J, Leuschner  A, Santos F, Sobral, M – 2008. 

Escalas e Testes na Demência. 

 

5. Escala de Demência de Blessed 
Blessed G, Tomlinson BE, Roth  M, 1968. 



Referenciação 

Idosos 

rastreados   

Idosos com 

defeito cognitivo  

Intervenção psicoeducacional no idoso e cuidador 

Idosos encaminhados 

para consulta 



18% 

82% 

Antecedentes 
Psiquiátricos 

SIM NÃO 

16% 

84% 

Antecedentes 

Neurológicos 

SIM NÃO 

Variáveis Clínicas 

51% 
39% 

9% 

1% 

Grupos Etários 

65-74 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MIN-MAX 

74.5 7.3 55-95 

RESULTADOS 

DOS RASTREIOS 



56% 

44% 

Prova do Relógio 

Mantido Alterado 

27% 

73% 

Defeito Cognitivo (MMSE) 

SIM NÃO 

33% 

36% 

31% 

Escala de Depressão Geriátrica 

Normal 

Ligeira/Moderada 

Grave 

RESULTADOS 



Critérios de referenciação 

• MMSE (+) 

• MMSE (-) PR (+) GDS (+) 

50% 
50% 

Encaminhamento para a Consulta 

NÃO ENCAMINHADOS ENCAMINHADOS 

Casos com provas negativas e clínica 

relevante: 

Valorização de sub-testes (Memória 

episódica, funções executivas, AVD`s, …) 



• Reconhecimento de n significativo de idosos com defeito cognitivo;  

• Reconhecimento de n significativo de idosos com depressão  

 

•Reconhecimento de grau elevado de necessidades não reconhecidas e não 

intervencionadas nos idosos com defeito cognitivo e depressão; 

 

• Reconhecimento da falência dos modelos de referenciação e intervenção a nível dos 

cuidados de saúde primários e secundários; 

 

• Necessidade de planeamento e implementação pelas Equipas de Psiquiatria e Saúde 

Mental de novas Estratégias de Referenciação e Intervenção proactivas junto da 

comunidade assistida.  

CONCLUSÕES 



●Ausência ou pouca colaboração por parte dos cuidadores nas reuniões de sensibilização. 

● Pouca acesso à informação clínica dos utentes por parte das instituições. 

● Dificuldades de acesso/transporte  à consulta 

● Atitude dos cuidadores face aos resultados dos rastreios 

 

● Populações medianas podem levar a duas possibilidades de falha: Pontuações baixas pelo baixo nível de 

escolaridade (Falso positivo) e pontuações altas por  pessoas diferenciadas (Falso negativo). 

● Interferência do fator cultural na prestação das provas. 

● Presença de limitações auditivas e visuais dos utentes. 

LIMITAÇÕES 

Gerais 

 

Especificas 



ORIGEM 

• Holanda - Dr. Bere Miesen (psiquiatra alemão) introduziu o conceito em 1997, com o objectivo de quebrar o 

estigma associado à demência. 

•  espalhou-se pela Europa (+ Reino Unido), Austrália e EUA com diversas denominações: “Dementia Café” 

“Alzheimer Café” e “Memory Café”. 

 

• Em Portugal, os Cafés Memória resultam da iniciativa de 2 entidades promotoras: a associação Alzheimer 

Portugal e a empresa Sonae Sierra e de um conjunto de entidades que iniciaram o projeto piloto em Lisboa e 

Cascais em Abril 2013. 

EXPANSÃO  

• parceria com a Casa de Saúde do Telhal, como promotor local em associação com outros parceiros na 

comunidade como a Câmara Municipal de Sintra e a Associação Desportiva e Cultural Sintrense. 

• Parceria com casa de saúde de São João Deus em associação com CM Barcelos e outros 
parceiros na comunidade 

 Locais de encontro destinados a pessoas com problemas de memória  (queixas subjectivas)  

ou diagnóstico de demência e respectivos familiares e cuidadores, para partilha de experiências  

e suporte mútuo. 



OBJECTIVOS  

 
 

•  melhoria da qualidade de vida e redução do isolamento 

social, através da partilha de experiências e suporte mútuo,  

 

•  oferecer também apoio emocional  promovendo assim a 

autoestima e autoconfiança;  

 

•  contribuir para o diagnóstico precoce fornecendo informação 

atual e encaminhamento; 

 

•  sensibilizar a comunidade para a problemática das demências 

através da prática de voluntariado, diminuindo assim também o 

estigma associado; 

 

•  organizar atividades lúdicas adequadas e estimulantes num 

ambiente acolhedor,  tipo café.  

 



Café Memória Sintra 

• O Café Memoria é um serviço gratuito que não requer marcação 

prévia  

 

•  Ocorre mensalmente, no 2º sábado do mês, das 10 às 12h, na 

cafetaria Mantero da Biblioteca Municipal de Sintra 

 

•  Alterna-se entre discussão de um tema ou realização de atividades 

lúdicas, com uma pausa para convívio e café.  

 

•  No final da sessão é aplicado um questionário de satisfação. 

 

• Conta com um coordenador e a dinamização por 2 profissionais  de 

saúde, com experiência na área e com um grupo de voluntários 

selecionados e a quem foi dada uma formação de 8 horas sobre 

demências e sobre o projeto.  

 



 

  Data Formato Tema Convidado/Dinamizador 

Sessão 1 
11 Novembro 

2017 
Palestra Envelhecimento  

 Dra Ana Valverde 

Médica Neurologista -HFF 

  

Sessão 2 

09 

Dezembro 

2017 

Atividades Quizz Musical 
Mésicles Berenguel - Psicólogo – CST + Ana Lúcia Santos – 

Terapeuta Ocupacional - CST 

Sessão 3 

13 

Janeiro 

2018 

Palestra 

A importância da família na 

prestação de cuidados à Pessoa com 

Demência 

Prof. Manuel Gonçalves-Pereira 

Médico Psiquiatra  

Sessão 4 

10 

Fevereiro 

2018 

Atividades Família Ri Alto Família Ri Alto 

Sessão 5 

10 

Março 

2018 

Palestra A sobrecarga do cuidador familiar 
Enf.Carla Pombo 

Casa de Saúde da Idanha  

Sessão 6 

14 

Abril 

2018 

Atividades Aula de Movimento/Dança Ana Lúcia Santos – Terapeuta Ocupacional - CST * 

Sessão 7 

12 

Maio 

2018 

Palestra 
 Alterações do comportamento na 

demência 

Susana Carreiro 

Médica Psiquiatra- CST 

Sessão 8 

09 

Junho 

2018 

Atividades Jogos Cognitivos 
Mésicles Berenguel - Psicólogo – CST + Ana Lúcia Santos – 

Terapeuta Ocupacional - CST 

Sessão 9 

14 

Julho 

2018 

Palestra 

 

Da Solidão ao Encontro no 

Envelhecer 

Margarida Cordo 

Psicóloga 

Sessão 10 

11 

Agosto 

2018 

Atividades Jogo “Quem sabe, sabe” 
Mésicles Berenguel - Psicólogo – CST + Ana Lúcia Santos – 

Terapeuta Ocupacional - CST 

Sessão 11 

08 

Setembro 

2018 

Palestra 

 Estratégias para melhorar a  

comunicação com a Pessoa com 

Demência 

Isabel Sousa  

Psicóloga –cuidar melhor - Alzheimer Portugal 

Sessão 12 

13 

Outubro 
Palestra 

Testamento vital 

Catarina Alvarez 

Advogada e Psicóloga –P.Cuidar Melhor- Alzheimer P. 

Plano de Atividades ANO 1 | Café MEMÓRIA | SINTRA 

 





Resultados 1ºano 
 

Questionário de satisfação 
 

média = 4,67 
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•   

 
“Já não via a minha mãe sorrir assim há tanto tempo”  

   
 (comentário de familiar após a sessão do quizz musical). 

 

  

"Ele ( a pessoa com demência) passou a semana seM querer sair da 

cama. Hoje disse-lhe "é dia de Café Memória" - não foi preciso dizer 

mais nada para num instante ficar pronto para sair". 

 


