
 

 

Workshop 

  DDooeennççaa  ddee  AAllzzhheeiimmeerr  ee  oo  

  CCuuiiddaaddoorr  IInnffoorrmmaall  
  
 
 

AA  cc aa ddaa   aa nnoo   ss uu rr ggeemm  nnoovvoo ss   

cc aa ss oo ss   dd ee   ddooeennçç aa   dd ee   AA ll zz hhee iimmee rr   

eemm  PPoo rr tt uuggaa ll ..     

AA   ddooeennçç aa   cc aa rr aa cc tt ee rr ii zz aa -- ss ee   ppoo rr   

uummaa   ppee rr ddaa   tt oo tt aa ll   dd aa ss   ff uunnçç õõee ss   

cc ooggnn ii tt ii vv aa ss ,,   iimmppoo ss ss ii bb ii ll ii tt aa nnddoo   oo   

ddooeenn tt ee   dd ee   rr eeaa ll ii zz aa rr   aa ss   

aa tt ii vv ii ddaaddee ss   ddaa   vv ii ddaa   qquuoo tt ii dd ii aa nnaa   

ee   aa uu tt oo -- pp rree ss ee rr vv aa çç ããoo ..     

NNaa ss cc ee   aa   nnee cc ee ss ss ii dd aaddee   dd ee   

aa ss ss ee gguurr aa rr   àà   ppee ss ss ooaa   dd eemmeenntt ee ,,   

pp rr oo tt ee cc çç ããoo   ee   bbeemm-- ee ss tt aa rr ..   

OOss   ff aammii ll ii aa rr ee ss   ss ãã oo   oo ss   

pp rr iimmee ii rr oo ss   ee ,,   nn aa   mmaa ii oo rr ii aa   dd aa ss   

ss ii tt uu aaçç õõee ss ,,   oo ss   úúnn ii cc oo ss   

rr ee ss ppoonn ss áá vvee ii ss   ppoorr   ee ss tt aa   tt aa rr ee ff aa ..     

AA   ee ll ee ss ,,   aa ss ss ii ss tt ee   oo   dd ii rr ee ii tt oo   aa oo   

rr ee ff oo rr ççoo   eemmoocc ii oonnaa ll   ee   

cc oonnhhee cc iimmeenntt oo   aa pp rr oo ff uunnddaaddoo   

ss oobb rree   aa   pp aa tt oo ll oo gg ii aa   pp aa rr aa   oo   

cc uu ii dd aa rr ..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morada: 

Estrada do Algueirão, n.º 26-A 

Algueirão 

2725-019 Mem Martins 

Tel.: 219 264 970 

Fax: 219 264 971 

sintra@miminhoaosavos.pt 

www.miminhoaosavos.pt 

 

 

 

 

 

  

A Doença de Alzheimer e o 
Cuidador Informal 

Um Olhar Sobre a doença, 
o Cuidador e o Doente    

 

 

 

 

 

 

 
 

pela 

Dra. Ana Isabel Martins 

 

 

 

A miminhoaosavós
®
 existe para responder com 

profissionalismo, eficiência e individualidade, às 

exigências da população com necessidades especiais, 

dos idosos e das suas famílias. As nossas equipas 

obrigam-se a disponibilizar produtos e artigos médicos, 

produtos de apoio, conforto e bem-estar, formação e 

aconselhamento, serviço de apoio domiciliário e 

serviços domésticos, através de equipas 

interdisciplinares 

Á rea Social

Área Saúde

Á rea 
Parcerias

Á rea 
SAD

Á rea Comercial 

Á rea Social

Área Saúde

Á rea 
Parcerias

Á rea 
SAD

Á rea Comercial 

 



W orkshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 

 

Programa 

 

» Os sinais da doença e sua evolução 

    Fase inicial 

    Fase moderada 

    Fase terminal  

 

» O doente 

   Alterações comportamentais 

   Alterações cognitivas 

   Alterações funcionais  

 

» O cuidador 

   O impacto  

   Emocional, social e físico 

   Necessidades emocionais  

 

» Aspectos relacionais 

   A comunicação 

   Validação afetiva  

   Atividades da vida diária  

  

Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectivos 

Com a acção de formação, 

pretende-se que o formando 

fique habilitado a: 

 

» Compreender, certificando as 

alterações físicas, comporta-

mentais e cognitivas decorrentes 

da doença  

» Compreender o impacto do 

cuidar no doente e cuidador 

 » Adoptar estilos comunicacio-

nais adaptados para a eficácia da 

interação 

 » Utilizar técnicas específicas 

para o cuidar otimizado  

» A promover a o bem-estar do 

cuidador  

Calendarização 

5 e 6 de Novembro de 2010 

Das 15h às 18 horas 

 

Formadora 
 

Ana Isabel Martins 

Psicóloga Clínica 

Mestranda em Neuropsicologia  

Vasta experiência em intervenção 
psicológica junto de pessoas com 
doença de Alzheimer e outras 
demências 

Local 

Centro Geriátrico Miminho aos Avós 

Estrada do Algueirão nº 26 A 

 

Inscrição:  25€ 

Marcação por telefone ou através do 

endereço sintra@miminhoaosavos.pt 

Pagamento por cheque à ordem de 

Espiral Sénior Lda,  ou transferência   

bancária NIB: 003201730020375635188 


