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Demência uma Prioridade de Saúde Pública 

A Demência, é caracterizada como um “síndrome, geralmente crónico e progressivo, que afeta múltiplas 

funções corticais superiores, como a memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, 

aprendizagem, linguagem e o juízo crítico. (ICD-10) 

 

Não se verificam alterações do nível de consciência e, de um modo geral, ocorre uma deterioração 

emocional, do comportamento social e da motivação, com repercussão severa nas atividades instrumentais 

e de vida diária. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS,2012) define as Demências como uma prioridade em Saúde Pública, 

sendo que, 1 novo caso de Demência é diagnosticado a cada 4 segundos. 

Apenas 8 países em todo o mundo têm um plano de atuação para as Demências, Portugal anseia por 

orientações e abordagens que impulsionem o diagnóstico precoce, que sensibilizem a opinião pública sobre 

a doença, reduzam o estigma e que seja fomentado o apoio aos cuidadores informais. 

Segundo a OMS, o número de casos diagnosticados de demência irá triplicar até 2050, mas a realidade 

continua a ser ignorada. 

Em todo o mundo, cerca de 35,6 milhões de pessoas vivem com demência. Este número deverá duplicar até 

2030 (65,7 milhões) e mais que triplicar em 2050 (115,4 milhões). A demência afeta pessoas em todos os 

países, com mais de metade dos casos (58%) em países desenvolvidos. Em 2050, este número é suscetível de 

aumentar para mais de 70% 
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Cuidar de pessoas com demência tem um custo atual de mais de 604 mil milhões de dólares por ano, 

incluindo a prestação de cuidados de saúde e serviços sociais, assim como a redução ou perda de 

rendimentos das pessoas com demência e dos seus cuidadores. 

 

A Literacia em Saúde Mental quer da sociedade civil quer dos profissionais é um dos passos fundamentais 

para a desconstrução de mitos e preconceitos sobre a doença mental, e assim promover uma melhor 

compreensão e aceitação da dimensão do problema, permitindo a criação de estratégias/intervenções 

conjuntas e integradas (cuidados especializados vs cuidados de saúde primários) o que se vislumbra como 

um futuro próximo entre a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental /CHSJ e a Unidade de Saúde Pública/ACES 

PO, na área das perturbações demenciais. 

Neste sentido, enquanto cuidadores formais para além de conhecer e reconhecer alguns conceitos importa 

conhecer algumas estruturas de apoio na demência, por forma a agilizar intervenções integradas. 

 

Estruturas de apoio 

Residência Fernandes da Fonseca 

 

 

Unidade residencial de apoio moderado a máximo, uma resposta temporária e diferenciada para idosos com 

quadro demencial e apoio aos seus familiares/ cuidadores, prestada por uma equipa multidisciplinar 

(psiquiatra, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional e psicólogo), tendo por base um plano de 

intervenção integrado e adequado às necessidades do utente e seus familiares. 
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A Residência Fernandes da Fonseca, localizada no Pólo de Valongo do Centro Hospitalar São João (CHSJ), é 

uma unidade com a lotação máxima de oito pessoas em regime de internamento e quatro em internamento 

parcial (Unidade de Dia), integrando ainda a Equipa Comunitária do Idoso.  

 

Objetivos 

- apoio psicossocial e familiar  

- descanso do cuidador 

 - programas de estimulação cognitiva 

 - gestão do regime terapêutico 

- programa psicoeducativo para cuidadores informais 

- visita domiciliária. 

 

Critérios de admissão 

Cumulativamente ao diagnóstico de perturbação demencial: 

- grau elevado de incapacidade psicossocial por doença mental 

- pertencer à área assistencial do CHSJ, E.P.E. 

- suporte familiar ou social ineficaz 

- estabilização clínica 

- descanso do cuidador 

- necessidade de apoio nas Atividades Básicas e Instrumentais de Vida Diária 

- graves limitações funcionais ou cognitivas 

- aceitação do programa de intervenção pelo familiar/cuidador 
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Atividades 

- atividades de reabilitação 

- apoio no desempenho das atividades de vida diária 

- apoio psicossocial, incluindo apoio a familiares/cuidadores informais 

- psicoeducação 

- acesso a cuidados médicos gerais e de especialidade de psiquiatria 

- cuidados de enfermagem gerais e especializados diários 

- estimulação multissensorial em ambiente Snozelen 
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Estimulação Sensorial em ambiente Snoezelen 

Sala Snoezelen é "uma sala equipada com material para 
estimulação sensorial. É um local feito de luz, sons, 
cores, texturas e aromas, onde os objetos são coloridos 
e disponibilizados para serem tocados e admirados. Os 
sentidos primários são estimulados dando sensação de 
prazer (Amcip 2009) ” 

 

Os resultados muito positivos, revelados pela investigação na área da estimulação sensorial, têm contribuído 

para a crescente importância do Snoezelen enquanto intervenção não farmacológica e, complementar, à 

intervenção clínica- reabilitação. Os meios utilizados possuem uma forte capacidade de estimulação, 

atuando em múltiplos circuitos neocorticais, a nível da proprioceção, sistema vestibular e cinestésico. O 

Snoezelen é, sem dúvida, uma intervenção que visa  a promoção de maior qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da sua aplicabilidade tenha surgido como atividade exclusiva para a deficiência mental profunda, a 

investigação tem permitido reconhecer que não se destina exclusivamente a este grupo de pessoas. 

Estende-se a um domínio muito mais vasto de patologias.  O Snoezelen desperta particular interesse no 

domínio das demências e na psiquiatria (Hulsegge, 1989:13). Algumas investigações revelaram resultados 

encorajadores com patologias degenerativas do idoso (Pinkney, 1999), como a Doença de Alzheimer; em 

pessoas com doença mental, e ainda naqueles com dor crónica; com comportamentos hiperativos; com 

danos cerebrais e outras situações semelhantes. 
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De acordo com SELLA (2008 p. 24) a sala Snoezelen propicia as seguintes habilidades:  

 aumentam a atenção da concentração;  

 estimulam a memória;  

 elevam a consciência/põem em funcionamento a 

atenção;  

 elevam a autoestima e despertam as emoções; 

 melhoram a mobilização e a criatividade;  

 melhoram o desenvolvimento motor;  

 melhoram a coordenação;  

 incentivam a interação;  

 fornecem uma atmosfera de encanto onde as 

pessoas são capazes de apreciar;  

 desenvolvem a comunicação verbal;  

 desenvolvem a interação social;  

 melhoram o relaxamento físico;  

 diminuem a agressividade;  

 aumentam a oportunidade de escolha; 

 reduzem a ansiedade;  

 promovem a comunicação partilhada;  

 ajudam a aliviar estados dolorosos;  
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