Equipa do Actifcare

O Actifcare reúne parceiros de vários países europeus,
com uma combinação de especialidades essencial
para a realização bem-sucedida deste projecto.
Experiência de investigação em demência:
Maastricht University; Martin-Luther-University HalleWittenberg; Bangor University; University College
London; Norwegian Centre for Ageing and Health,
Oslo; Dublin City University; Faculdade de Ciências
Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon

O Actifcare é um projecto apoiado pela iniciativa de

Investigação em economia da saúde relativa à
demência: Karolinska Institutet, Stockholm

Programação Conjunta da UE - Investigação em Doenças

Experiência clínica em demência:
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg; Dublin
CIty University; IRRCS Centro San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli

financiado pelas seguintes organizações sob a égide da

Coordenação e gestão de projecto:
Maastricht University

- Irlanda, Health Research Board (HRB)

O projecto beneficia ainda do contributo activo de uma
equipa de peritos internacionais em demência que
integram os conselhos científico e consultivo.

- Holanda, The Netherlands Organization for Health Research

Neurodegenerativas (JPND, www.jpnd.eu). O projecto é

JPND:
- Alemanha, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

- Itália, Italian Ministry of Health

and Development (ZonMW)
- Noruega, The Research Council of Norway
- Portugal, Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
- Reino Unido, Economic and Social Research Council (ESRC)
- Suécia, Swedish Research Council (SRC)

Para mais informações, contacte a coordenação
do projecto em actifcare.portugal@fcm.unl.pt
ou visite
www.actifcare.eu

ACcesso Atempado a Cuidados Formais
ANALISAR OS CUIDADOS DE SAÚDE
FORMAIS PRESTADOS ÀS PESSOAS
COM DEMÊNCIA E SEUS FAMILIARES/
CUIDADORES E APROFUNDAR
O CONHECIMENTO SOBRE AS
DESIGUALDADES NO ACESSO E NA
UTILIZAÇÃO DESTES CUIDADOS

w: www.actifcare.eu
: @actifcare

O que é o Actifcare?

O Actifcare

irá avaliar e comparar os sistemas de cuidados de
saúde, as alternativas de acesso aos cuidados, e
os custos associados, em oito países europeus,
para identificar boas práticas nos cuidados
formais e compreender as desigualdades no
acesso aos cuidados de saúde.
Na ausência de uma cura para as demências,
o diagnóstico precoce assume uma importância
crescente nos cuidados de saúde e na qualidade
das pessoas com demência e dos seus familiares
e cuidadores.
O acesso atempado ao apoio, como os serviços
de apoio domiciliário, tem um impacto significativo
na redução dos custos dos cuidados de saúde ao
adiar a institucionalização dos doentes.
Não obstante as tentativas para melhorar,
em vários países europeus, as estratégias
para o diagnóstico atempado da demência,
os doentes e os seus familiares apresentam
ainda, com frequência, necessidades não
cobertas de cuidados. O Actifcare visa analisar o
desfasamento entre as necessidades, o acesso e
a utilização dos cuidados formais de saúde.

O que significa acesso atempado a
cuidados?
NÃO DEMASIADO CEDO
NÃO DEMASIADO TARDE
ADAPTADO À PESSOA
MELHORA A QUALIDADE DE VIDA
CUSTO-EFECTIVO

Qual é o impacto dos
cuidados na demência?

Como vai o Actifcare
identificar boas práticas?

A demência constitui um desafio económico, social
e de saúde. Estima-se que 9,9 milhões de pessoas
na Europa vivam com demência1, representando
mais de 28% do número total de pessoas com
demência a nível mundial. A Organização Mundial
de Saúde decretou a demência como um problema
prioritário de saúde pública2.

1) O Actifcare irá avaliar e comparar
os sistemas de cuidados de saúde,
nomeadamente as alternativas de acesso aos
cuidados de saúde formais em oito países
europeus (Alemanha, Holanda, Irlanda, Itália,
Noruega, Portugal, Reino Unido e Suécia).

Uma pessoa com demência moderada irá
necessitar de apoio social e de cuidados de saúde
crescentes à medida que perde a capacidade de
desempenhar as actividades da vida diária.
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ACTIVIDADES DA VIDA DIÁRIA NÃO ESPECIFÍCAS À
DEMÊNCIA (AVD); ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA
VIDA DIÁRIA (AIVD); E SUPERVISÃO GERAL (SUP)1

Dois terços das pessoas com demência vivem
na comunidade, sozinhas ou com um familiar. Na
Europa, cerca de 70% das pessoas com demência
recebem apoio, não remunerado, prestado pelos
respectivos familiares3. Estes cuidadores informais
estão em risco acrescido de morbilidade, não
apenas psíquica mas também somática4.
1) Wimo, A. & Prince, M, (2010). World Alzheimer Report 2010 The Global Economic Impact of
Dementia. Alzheimer’s Disease International. Sept. 2010.
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2) O Actifcare irá avaliar o acesso e a
utilização dos cuidados formais de saúde pelas
pessoas com demência e seus cuidadores
nestes oito países europeus. Pretende-se
ainda analisar a relação com as necessidades
não cobertas e a qualidade de vida.
3) O projecto permitirá o mapeamento, a
análise dos custos dos cuidados de saúde e a
validação de dois instrumentos de avaliação.
4) O Actifcare permitirá identificar boas
práticas na prestação de cuidados de formais
de saúde, em termos de eficiência e custoefectividade.

