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Orlando Cardoso

Durante dois dias o Teatro-
Cine de Pombal vai acolher a
conferência anual da associa-
ção Alzheimer Portugal, que
junta especialistas e técnicos
num debate colectivo sobre
aquele tipo de demência. Os
trabalhos irão procurar deba-
ter a "teoria e a prática" em
redor daquela doença, conside-
rada "progressiva e irreversí-
vel de diversas funções cogni-
tivas" como a memória, aten-
ção, concentração, língua, pen-
samento, entre outras.

Uma deterioração que tem
como consequências altera-
ções no comportamento, na
personalidade e na capacidade
funcional da pessoa, dificul-
tando a realização das suas
actividades de vida diária.

Depois da cerimónia de
abertura, prevista para as
10h00 do dia 8 de Novembro, o
neurologista Celso Pontes, pre-
sidente da Comissão Científica
da Alzheimer Portugal, abor-
dará a investigação em Portu-
gal e no mundo sobre a doença.
Ainda, de manhã, a neurolo-
gista Isabel Santana e a médica
Isabel Gonçalves, presidente
da direcção da Delegação Cen-
tro da Alzheimer Portugal,

irão debruçar-se sobre ensaios
clínicos e medicina familiar
nas demências, respectiva-
mente.

Às 14h30, Sara Amaral, do
Centro de Neurociências e Bio-
logia Celular da Universidade
de Coimbra, e Irina Castro, do
Centro de Estudos Sociais da

Universidade de Coimbra, irão
apresentar o Projecto Biosense.
Seguir-se-á uma mesa redonda
com Graça Melo, professora
universitária e membro da
Comissão Científica da Alzhei-
mer Portugal, e Inês Guerreiro,
coordenadora nacional da Uni-
dade de Missão para os Cuida-

dos Continuados Integrados.
Serão abordados diversos
temas, como a integração das
demências na rede de cuidados
continuados e o plano nacional
na área das demências, entre
outros.

O segundo dia dos trabalhos
tem início com a abordagem de
aspectos jurídicos a cargo da
presidente da Alzheimer Por-
tugal, Rosário Zincke dos Reis,
enquanto o presidente do Con-
selho Distrital de Coimbra da
Ordem dos Advogados, Mário
Diogo, abordará o processo de
interdição a doentes de Alzhei-
mer.

A também advogada Paula
Guimarães, membro da
Comissão Científica da Alzhei-
mer Portugal, debruçar-se-á
sobre o testamento vital.

Algumas respostas de inter-
venção nas demências, a inter-
venção e papel dos cuidadores
e musicoterapias nas demên-
cias são alguns dos temas que
estarão em cima da mesa
redonda que contará com as
participações da psicóloga
Maria Inês Costa, da assistente
social Ana Sofia Gomes, da
representante do Museu Naci-
onal Machado de Castro Virgí-
nia Costa e do musicoterapeu-
ta Paulo Lameiro.l

Pombal reúne especialistas para
debaterem doença de Alzheimer
Cine-teatro de Pombal vai ser palco da conferência anual da associação
Alzheimer Portugal. Iniciativa está marcada para os dias 8 e 9 de Novembro

ALZHEIMER vai estar em debate em Pombal
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