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Parecer OPP – Norma DGS - Abordagem Diagnóstica e Terapêutica no Doente com Défice 

Cognitivo ou Demência, publicado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Janeiro de 2023, e na qual ele se baseia, foi 

obtida a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2022). Parecer OPP – Norma DGS - 

Abordagem Diagnóstica e Terapêutica no Doente com Défice Cognitivo ou Demência. Lisboa: 

Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

Para mais esclarecimentos contacte Ciência e Prática Psicológicas: 
andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt.  
 
Ordem dos Psicólogos Portugueses Av. Fontes Pereira de Melo 19 D 1050-116 Lisboa T: +351 213 400 250 
Tlm: +351 962 703 815 www.ordemdospsicologos.pt.   
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Parecer OPP 

Norma DGS - Abordagem Diagnóstica e Terapêutica no Doente com Défice Cognitivo 

ou Demência 

 

Recomendações para a Acção  

 

• Explicitar o papel dos/as Psicólogos e Psicólogas e seus múltiplos contributos no 

domínio da avaliação, prevenção e tratamento do défice cognitivo e da demência, 

bem como da promoção global da saúde e bem-estar;  

 

• Reformular aspectos pontuais da proposta (conforme abaixo detalhado). 

 

 

 

O presente documento surge na sequência de solicitação de Parecer, por parte do 

Departamento da Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde (DGS), a propósito da 

proposta de atualização da Norma 053/2011, sobre a Abordagem Diagnóstica e Terapêutica do 

Doente com Défice Cognitivo ou Demência.  

 

A referida proposta, emitida nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto 

Regulamentar n.º 14/2012 de 26 de Janeiro, pretende garantir a prestação uniforme e integrada 

de cuidados de saúde baseados na melhor evidência científica disponível sobre a abordagem 

diagnóstica e terapêutica aos/as doente com défice cognitivo ou demência.  

 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) congratula-se com a oportunidade de se pronunciar 

a este respeito, considerando que a proposta em análise constitui um documento solidamente 

suportado pela evidência científica, de grande valor para a prática e investigação clínica na área 

do défice cognitivo e da demência, bem como uma importante actualização de uma Norma em 

vigor há mais de uma década. Louvamos, em particular, a defesa da priorização da intervenção 

não-farmacológica, sempre que tal seja possível.   

 

Contudo, julgamos relevante explicitar os benefícios da acção dos/as Psicólogos e Psicólogas 

no contexto do défice cognitivo e da demência, diferenciando o seu papel na avaliação e 

intervenção psicológicas, bem como na prevenção e na promoção da Saúde. 

 

As demências correspondem a um conjunto de situações clínicas em que existe lesão do Sistema 

Nervoso Central, com diversas causas, que determinam declínio cognitivo, i.e., um declínio 

súbito ou progressivo da capacidade de pensar, recordar e aprender, afectando as actividades 

do dia-a-dia, a autonomia e o relacionamento social. Portugal era, em 2021, o quarto país da 

OCDE com mais casos de Demência, com 21.9 casos por mil habitantes – um valor superior à 

média dos 35 países avaliados. Para além da mortalidade atribuída às demências, a morbilidade 

associada é elevada, estimando-se que contribua com mais de 11.9% dos anos vividos com 

incapacidade nas pessoas acima dos 60 anos – valor superior, por exemplo, ao calculado para 
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os AVC (9.5%) ou para as doenças cardiovasculares (5%). Assim, as demências têm grande 

impacto não apenas nas pessoas afectadas, mas também nas famílias e cuidadores e cuidadoras. 

 

Por outro lado, o bem-estar correlaciona-se inversamente com todas as causas de 

mortalidade. A taxa de mortalidade para as pessoas com mais de 75 anos com um nível baixo 

de bem-estar é 30% superior. É ainda do estado de saúde e bem-estar que depende a 

possibilidade de contribuir activamente para a sociedade – seja no contexto da família, na 

comunidade ou para a sociedade, de forma mais ampla. O bem-estar é um elemento-chave na 

prevenção de factores de risco e promoção de factores de protecção, quer no contexto das 

demências, quer de muitos outros problemas de Saúde Física e Psicológica.  

 

Tendo em conta a sua formação e conhecimento científico sobre o comportamento ao longo do 

ciclo vital, os aspectos cognitivos do envelhecimento e a etiologia, desenvolvimento e impacto 

dos processos demenciais, os/as Psicólogos e Psicólogas são profissionais preparados/as, quer 

para dar respostas às necessidades de saúde e bem-estar físico e psicológico das pessoas com 

défice cognitivo ou demência (que possam reduzir o impacto das alterações cognitivas, 

emocionais e comportamentais), quer para promover a saúde e bem-estar das pessoas, assim 

contribuindo para prevenção destes problemas e para melhoria significativa da qualidade de 

vida dos/as doentes, famílias e cuidadores/as.  

 

Apesar das evidências científicas da boa relação custo-efectividade da intervenção psicológica 

e dos programas de prevenção e intervenção nas demências, o número de Psicólogos/as nos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP) não permite responder ao actual e previsível aumento de 

casos, assim limitando o acesso a cuidados adequados – um dos muitos motivos pelo qual, 

persistentemente, advogamos o urgente e imprescindível aumento do número de Psicólogos 

e Psicólogas nos CSP1.  

 

Por tudo isto, é de elementar importância explicitar e diferenciar o papel dos/as Psicólogos e 

Psicólogas e os seus múltiplos contributos no domínio da avaliação, prevenção e tratamento 

do défice cognitivo e da demência, bem como da promoção global da saúde e bem-estar, 

designadamente: 

 

• Na colaboração na detecção precoce de processos demenciais (em contexto de equipa 

multidisciplinar);  

 

• Na intervenção nos problemas de Saúde Psicológica associados a quadros de défice 

cognitivo e demência (e.g., depressão, ansiedade, solidão); 

 

• No desenho e implementação de programas de reabilitação cognitiva e/ou manutenção 

vocacionados para a construção de estratégias e capacidades de coping que permitam 

reduzir o stresse e optimizar as capacidades cognitivas remanescentes;  

 

 
1 Consultar Parecer OPP – Rácio de Psicólogos e Psicólogas, disponível online em: 
https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/parecer_opp_r__cio_de_psic__logos_e_psic__log
as_vf3.pdf. 
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• Na intervenção junto das famílias e de cuidadores/as (formais e informais) na construção de 

estratégias e capacidades de coping para lidar com os comportamentos de quem cuidam e 

com o seu próprio sofrimento emocional, nomeadamente, através de acções de formação;  

 

• Na concepção e execução de respostas de cuidados paliativos;  

 

• No desenho e implementação de medidas preventivas (e.g., intervenções dirigidas ao 

consumo excessivo de álcool e tabagismo; promoção do exercício físico, actividade cognitiva 

e participação social), que reduzam factores de risco e favoreçam modificação de 

comportamentos e a adopção de estilos de vida saudáveis (factores protectores);  

 

• No desenvolvimento de programas de educação psicológica deliberada, vocacionados para 

a prevenção e promoção da Saúde Psicológica e do bem-estar ao longo de todo o ciclo de 

vida; 

 

• Na promoção da literacia em saúde e em Saúde Psicológica e na consciencialização pública 

sobre o processo de envelhecimento, impacto de patologias associadas e estratégias de 

prevenção;  

 

• No processo de construção de políticas públicas, planos estratégicos e programas, dirigidos 

aos cidadãos e cidadãs, considerando a sua diversidade de características, interesses e 

capacidades funcionais. 

 

 

Consideramos ainda pertinente tecer alguns comentários à presente proposta de atualização da 

Norma 053/2011, que acreditamos poderem contribuir para aprimorar alguns aspectos do texto 

e reforçar a potencial acção dos/as Psicólogos e Psicólogas neste âmbito, nomeadamente:  

 

• Verificando-se que os conceitos de declínio cognitivo, défice cognitivo e defeito cognitivo 

são, por vezes, utilizados de forma intercambiada ao longo do documento, salientamos que 

o declínio cognitivo não constitui entidade nosológica, mas antes um sintoma presente, 

em diferentes graus, nos quadros de défice cognitivo ligeiro e de demência. Como tal, 

sugerimos a utilização destas terminologias, utilizadas no Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM) e na International Classification of Diseases (ICD), bem como a 

manutenção dessas designações ao longo do texto (nomeadamente, substituindo a 

expressão defeito cognitivo por défice cognitivo). 

 

• Na Norma Clínica, ponto 1. (pág. 3), sugerimos utilizar a formulação: “A história clínica, 

adjuvada com informação de um acompanhante, familiar ou cuidador, o exame físico geral 

e o exame neurológico e a avaliação psicológica (e, mais especificamente, 

neuropsicológica) devem ser realizados …”.  

 

• Na Norma Clínica, ponto 18., alínea h) (pág. 4), incluir a recomendação de intervenção 

psicológica, de forma concomitante à utilização de fármacos, em casos mais graves, ou na 

depressão recorrente com antecedentes de resposta à prescrição farmacológica. 
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• No Fluxograma [Abordagem diagnóstica e terapêutica do doente com suspeita de declínio 

cognitivo ou demência], propomos referir, de forma explícita, a abordagem integrada da 

pessoa e acção multidisciplinar, bem como a clarificação da constituição das equipas 

multidisciplinares, do papel e das tarefas dos/as profissionais que deverão participar nos 

diferentes momentos do processo. Adicionalmente, na secção 1. (pág. 6), sugerimos:  

 

a) incluir, no ponto 1, a referência ao exame psicológico, através da formulação 

“História clínica, exame físico geral, o exame neurológico e a avaliação psicológica (e, mais 

especificamente, neuropsicológica) (no seguimento do proposto no ponto anterior);  

b) incluir referência a eventuais procedimentos de encaminhamento para outras 

áreas (e.g., Psiquiatria, Neurologia), sempre que necessário.  

 

• No ponto B. [Avaliação Cognitiva], alínea 1. (pág. 10), sugerimos utilizar a formulação: “De 

forma a cumprir estes objetivos, os instrumentos utilizados deverão ser traduzidos e 

adaptados à língua e contexto cultural do nosso país e aferidos para a população e para as 

variáveis demográficas mais relevantes”. Salientamos ainda que a avaliação cognitiva 

constitui um acto do/a Psicólogo e, como tal, apenas deve ser realizada por Psicólogo/as. 

 

• No ponto G. [Informação e Aconselhamento] (pág. 14 e 15), propomos fazer referência à 

disponibilização de aconselhamento psicológico nas seguintes fases: informação ao/à 

doente e aos cuidadores e cuidadoras; regulação emocional; autonomia e atividades de vida 

diária; tomada de decisão.  

 

• No ponto H. [Seguimento clínico do doente com declínio cognitivo ou demência] (pág. 15), 

alínea 2 (pág. 15), sugerimos utilizar a formulação: “A avaliação e monitorização do doente 

deve ser feita periodicamente, e sempre que se justifique por intercorrência (médica, 

psicológica, familiar ou social) ou agravamento do estado clínico”. 

 

• No ponto K. [Estimulação, treino e reabilitação cognitiva, terapia ocupacional] (pág. 17), 

propomos, no que respeita à estimulação, treino e reabilitação cognitiva (alínea 2), incluir 

as intervenções psicológicas de reeducação e reabilitação. 

 

• No ponto M. [Abordagem farmacológica das alterações psicológicas e comportamentais da 

demência], sugerimos referir, de forma explícita, que o recurso a medicamentos para 

controlo das alterações psicológicas e comportamentais da demência deve ocorrer de 

forma combinada com a intervenção psicológica. Propomos ainda:  

a) Utilizar, na alínea 1 (pág. 19), a formulação: “Devem reservar-se os medicamentos 

para controlo das alterações psicológicas e comportamentais da demência quando a 

eliminação de possíveis fatores causais ou as intervenções psicológicas e psicossociais, de 

forma isolada, não forem eficazes”. 

b) Utilizar, na alínea 2a) (pág. 19), a formulação: “Nas pessoas com declínio cognitivo 

ou demência que apresentem depressão e/ou ansiedade leve a moderada, deverão 

considerar-se deverão considerar-se, concomitantemente, as intervenções psicológicas 

(breves), psicossociais ou, em casos especiais, psicoterapêuticas”. 
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c) Acrescentar, na alínea 2b) (pág. 19) a menção à intervenção psicológica, através 

da formulação: “Nas pessoas com depressão moderada ou grave, existindo episódios 

depressivos prévios ou ausência de resposta a intervenções psicológicas ou sociais, deverá 

considerar-se a prescrição de um antidepressivo, ponderando potenciais efeitos adversos, 

em associação com a intervenção psicológica”. 

 

• No ponto N. [Apoio ao cuidador informal e à família], propomos:  

a) Reforçar, na alínea 1) (pág. 21), a importância da avaliação psicológica na avaliação 

de necessidades e sobrecarga da família e cuidadores/as, devendo esta ser sempre realizada 

por Psicólogos/as.  

b) Substituir, na alínea 3 (pág. 22), a menção à psicoterapia e aconselhamento pela 

referência ao aconselhamento psicológico e intervenção psicológica, através da formulação: 

“Idealmente, deveriam ser disponibilizadas algumas das intervenções com maior fundamento 

científico: programas psicoeducacionais, aconselhamento psicológico ou intervenção 

psicológica e intervenções com multicomponentes”. 

c) Sublinhar, na alínea 5) (pag. 22), a relevância do apoio psicológico aos/às 

cuidadores/as familiares e filhos/as de doentes com demência de início precoce. 

 

• Na Fundamentação Científica, propomos:  

a) Utilizar, no ponto 8. (pág. 24 e 25), a formulação: “Neste contexto, os cuidadores 

familiares beneficiarão de programas, nomeadamente de intervenção psicológica (e.g., 

programas de educação psicológica deliberada; treino de aptidões competências; 

desenvolvimento do autocuidado) que optimizem as suas capacidades de prestar cuidados ao 

doente, cuidar da sua própria saúde física e psicológica e manter o bem-estar emocional e 

espiritual”. 

b) Salientar, no ponto 9 (pág. 25), a evidência científica a propósito da intervenção 

psicológica para a prevenção e promoção do desenvolvimento no caso das demências (e.g., 

prevenção e redução dos fatores de risco e promoção dos fatores de protecção). 

c) Referenciar, no ponto 15 (pág. 26), a relevância dos programas de intervenção 

psicológica cientificamente validados. 

 

 

Sublinhamos a nossa inteira disponibilidade para funcionar como um parceiro activo na reflexão 

sobre estas matérias e para a melhoria da qualidade de documentos normativos, contribuindo 

com comunicação e partilha de informação e conhecimento científico para a promoção e 

consolidação e da qualidade da prestação de cuidados de saúde à população. 
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