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Contributo OPP 
Bases para a Deinição de Políticas Públicas na Área das Demências 

 

O presente documento surge como contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) para a 

discussão sobre as “Bases para a definição de políticas públicas na área das demências”. 

 

A OPP começa por enaltecer a importância que é dada aos cuidados a pessoas com demência numa 

perspetiva integrada, centrada na continuidade, integração e equidade. Consideramos que a 

identificação das bases para a estruturação das políticas públicas é um importante ponto de partida 

para a implementação de medidas concretas que vão ao encontro das melhores práticas neste 

domínio.  

 

A OPP reconhece os passos dados, a nível governamental e não governamental, no sentido de 

procurar responder à problemática das Demências a nível nacional, contudo estes parecem ser 

ainda muito insuficientes face à prevalência e complexidade das Perturbações Demenciais. 

 

A Demência, constitui uma perturbação com consequências sérias ao nível da vida do indivíduo, das 

famílias, com significativas repercussões ao nível do tecido social, laboral e comunitário. 

 

A existência de um sistema de respostas integradas, centrado no individuo e nas suas necessidades, 

é por si só um fator de proteção e de prevenção quanto ao agravamento da doença, e de promoção 

de uma melhoria da funcionalidade do indivíduo e cuidadores. 

 

Assim, tendo em conta os dados apresentados, verifica-se atualmente a existência de sérias 

dificuldades que se iniciam, desde logo, na falta de condições para uma correta e célere avaliação 

diagnóstica, e se mantêm na escassez de respostas não farmacológicas quando detetada a existência 

de um processo demencial. A atual falta de recursos estruturais e humanos especializados e a 

ausência de uma rede de referenciação tem consequências graves no curso da doença e no bem 

estar dos indivíduos e suas famílias/cuidadores.  

 

Entendemos, por isso, que é de extrema importância, o reforço das respostas e dos profissionais de 

Psicologia e a valorização do Papel da Psicologia e das/os Psicólogas/os na área das demências.   

 

As/os Psicólogas/os podem responder aos importantes desafios associados aos processos 

demenciais, com intervenções que não se esgotam no doente, mas se estendem às famílias, aos 

cuidadores (formais e informais), aos profissionais e às comunidades. Pela sua formação e 

especialização na área do comportamento e alterações cognitivas e emocionais, as/os Psicólogas/os 

estão preparados para intervir nos diferentes contextos de vida dos doentes. 

 

A intervenção das/os Psicólogas/os, em contexto de equipa multidisciplinar, inclui: 1) a deteção 

precoce de processos demenciais, 2) o delineamento e implementação de programas de reabilitação 

e/ou manutenção, 3) a estruturação e efetivação de programas de  reabilitação especializada e 

intensiva e, 4)  a conceção e  execução de respostas de cuidados paliativos,  permite rentabilizar o 

potencial do doente e reduzir o impacto das alterações cognitivas, emocionais e comportamentais 
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contribuindo para uma significativa melhoraria da sua qualidade de vida.  As/os Psicólogas/os têm, 

ainda, um papel importante no desenho e implementação de sistemas de gestão e monitorização da 

saúde essenciais para a promoção de competências, bem como para a prevenção e tratamento da 

dor e a doença. As/os Psicólogas/os podem, por outro lado, prestar contributos significativos no 

desenvolvimento de programas psicoeducacionais. 

 

Defendemos que as/os Psicólogas/os constituem um recurso inestimável em termos de 

conhecimento e capital humano que importa maximizar, dado o seu potencial de resposta às 

necessidades de saúde e bem-estar físico e psicológico dos indivíduos com demência, tendo também 

em conta que as evidências científicas apontam para uma boa relação custo-efectividade da 

intervenção psicológica e dos programas de prevenção e intervenção nas demências. Neste sentido, 

gostaríamos de sublinhar a disponibilidade da OPP para colaborar no levantamento das prioridades 

e na construção de planos e estratégias, bem como para participar ativamente na implementação 

das políticas públicas na área das demências.  

 

 

Recomendações Específicas 

 

1) Envolvimento comunitário  

 

Consideramos que seria útil uma melhor definição sobre o âmbito desta iniciativa uma vez que o 

título do documento remete para políticas públicas (em geral) embora, pela natureza do grupo de 

trabalho, se perceba a abordagem com fundamentos e tendências centrados na área da saúde. Não 

obstante, embora o sector da “Saúde” seja ponto de partida para as políticas globais, seria útil 

esclarecer o necessário envolvimento da comunidade e a multilateralidade - i.e. maior participação 

social na definição e integração das políticas públicas.  

 

Se se pretende: “a) proceder ao levantamento dos recursos de saúde, sociais e comunitários em 

cada área (…)” (2º item dos “Pontos estratégicos prioritários”, pág. 11), então, na parte introdutória 

do documento (4º parágrafo da pág. 4), seria possível assumir o compromisso da articulação 

avaliação/diagnóstico vs. acompanhamento de forma clara - “bem como a articulação entre os 

serviços de saúde, da segurança social e as diferentes estruturas e serviços comunitários, como as 

autarquias e as organizações não governamentais.” 

 

Também no final da pág. 11, pode ser útil referir/nomear a “comunicação social” a par dos 

“decisores”, por exemplo, “A consciencialização pública, nomeadamente dos decisores e da 

comunicação social, para o problema das demências.”, remetendo-se para a consciencialização de 

setores externos à saúde ou à área social que permitem alargar o espaço de vida e reduzir a 

estigmatização, como: educação (escolas e universidades), turismo (hotelaria e restauração), ouros 

serviços públicos e privados (finanças, transportes,..), etc.  
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2) Ética e participação na tomada de decisão  

 

A proposta de criação um “Plano Individual de Cuidados” (PIC) parece bastante premente e remete 

para a recorrente necessidade de definição dos participantes/interlocutores na sua construção e, 

para a importância de assegurar uma intervenção pautada por princípios éticos, princípios estes que 

devem ser discutidos e disseminados na comunidade civil. 

 

De facto, ao longo de todo o documento, não surge qualquer referência direta às questões éticas (a 

palavra tão pouco aparece no documento), apesar dos cuidados à demência requerem um 

enquadramento ético - fundamental e clínico  - específico. Ao contrário da maioria das políticas 

públicas na área do envelhecimento, a abordagem que se baseia em princípios que designam a 

autonomia como o princípio fundamental não se adequa aos cuidados práticos à demência. 

 

Neste caso particular, o enquadramento ético deve ter como âncoras (i) as experiências de vida das 

pessoas envolvidas, (ii) os processos de diálogo interpretativo e (iii) os padrões normativos. Pois, 

como se sabe, a demência produz mais que uma vulgar vulnerabilidade (localizada em todas as 

dimensões do ser: físico, psicológico, relacional, social, moral, espiritual) em que a dignidade da 

pessoa fica ameaçada. 

 

Em concreto, no âmbito das “propostas para uma estratégia que enquadre os cuidados a prestar”, 

torna-se importante referir que a prática nos cuidados à demência se desenvolve ao longo do tempo 

(processo e não um momento-único) e que uma tomada de decisão deverá estar baseada no diálogo 

entre todas as pessoas envolvidas na prática de cuidados à demência, norteada por princípios éticos. 

Acresce referir/lembrar (i) que os cuidados têm sempre lugar num contexto relacional, em (ii) que 

existe um perigoso reducionismo nos cuidados (ex. apenas focados nos cuidados corporais e de 

higiene) e, (iii) que os cuidados que promovem a dignidade são um fenómeno sensível ao contexto: 

dependemos da nossa cultura, estado-de-arte científico, contexto social e institucional, recursos 

humanos e financeiros. 

 

3) Intervenção da Psicologia  

 

No ponto 3 da pág. 17, quando se refere o grupo de peritos e a área de “psicologia clínica” será útil 

incluir-se profissionais de Psicologia especialistas em Psicogerontologia, especialidade avançada que 

está também reconhecida pela OPP, que reconhece profissionais com competências específicas ao 

nível da avaliação e intervenção psicológica nos processos de envelhecimento.  

 

Destacamos, neste contexto, os diferentes níveis de participação da/o Psicóloga/o: deteção precoce, 

avaliação e implementação de programas de reabilitação. 

 

Entendemos, ainda, que as políticas públicas deverão impulsionar os cuidados de saúde mental em 

psicogeriatria no SNS, a nível dos cuidados de saúde primários em ligação aos hospitais e a 

implementação de Consultas autónomas de Psicologia Clínica nos Serviços de Saúde Mental (com 

referência direta efetuada pelos Médicos de Família). 
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Defendemos, também, que deverão ser desenhados e implementados protocolos de intervenção 

nas demências e a respetiva clarificação da constituição das equipas multidisciplinares que deverão 

participar nos diferentes momentos do percurso e curso da demência, nomeadamente no momento 

da avaliação e intervenção junto da pessoa com demência e seus cuidadores. Estes protocolos 

deverão incluir procedimentos específicos para os processos de deteção precoce e para as 

avaliações mais compreensivas (i.e. orientação para serviços hospitalares com consulta de avaliação 

Neuropsicológica). 

 

No primeiro parágrafo da pág. 8 faz-se referência a um conjunto de provas psicológicas e baterias de 

avaliação compreensiva. No entanto, acima, os resultados do inquérito dão nota de que “menos de 

metade das equipas incluem Psicólogo ou neuropsicólogo”. Ora, neste contexto, torna-se relevante 

a afirmação da OPP no reforço do estatuto do Psicólogo, em concreto: na área da avaliação e 

aplicação de testes psicológicos e, sobretudo, na interpretação dos resultados obtidos nas mesmas.  
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Sugestão de Citação: 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2017). Contributo OPP – Bases para a Definição 

de Políticas Públicas na Área das Demências. Lisboa 


