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INTRODUÇÃO:
Atendendo à crescente incidência da demência, cada vez mais familiares necessitam de exercer
o papel de cuidador. A complexidade da sintomatologia associada a esta síndrome acarreta um conjunto
de necessidades e consequentemente dificuldades para o familiar cuidador, que muitas vezes, necessita
de cuidar sem os conhecimentos e as habilidades desejáveis para o exercício do papel. Assim, importa
desenvolver um programa de apoio aos familiares cuidadores de pessoas com demência, que permitam
capacitá-los para este papel.
Objetivos: Construir e validar conceptualmente o programa “(Es)Tar com a Demência”.
Metodologia: 1º) Revisão integrativa da literatura acerca das principais características de programas
de capacitação para familiares cuidadores de pessoas com demência a residir no domicílio; 2º) Focus group
com 18 peritos portugueses e espanhóis acerca das características a incluir neste tipo de programas; 3º)
Estudo Delphi com 26 peritos portugueses e espanhóis para validar conceptualmente o programa “(Es)Tar
com a Demência”.
Resultados: Das etapas metodológicas seguidas resultou o programa psicoeducativo “(Es)Tar
com a Demência”, estruturado em 7 semanas e composto por 7 sessões individuais e semanais de 60
minutos/cada e 2 sessões em grupo de 90 minutos/cada. Os familiares serão avaliados antes e após
a intervenção com um conjunto de instrumentos. Ao longo das sessões serão abordados os temas
demência, comunicação e comportamento; emoções, exigências e expectativas do papel de cuidador;
atividades básicas e instrumentais de vida diária; estimulação geral da cognição e gestão do ambiente;
estratégias de coping e de resolução de problemas; saúde física e mental do 2 cuidador; gestão de
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relações e apoios na comunidade. Como metodologias serão utilizados a exposição e
discussão de temas, exemplos práticos/demonstrações, treino de competências, exercícios
práticos, visualização de vídeos e partilha em grupo.
Conclusão: O programa psicoeducativo “(Es)Tar com a Demência” visa capacitar o
familiar cuidador de pessoas com demência, dotando-o de conhecimentos e habilidades
para desempenhar as suas funções diárias. O seu conteúdo foi validado por peritos na área
e a sua implementação poderá ser uma mais-valia para estes cuidadores. Contudo, importa
validar experimentalmente este programa para testar a sua efetividade prática, sendo esse
o próximo passo desta investigação.
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