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SAIBA MAIS SOBRE O
ESTADO DA ARTE NO SCREENING
DE MAUS-TRATOS A PESSOAS
IDOSAS
O primeiro resultado do projeto SAVE foi uma revisão da literatura,
coordenada pela Universidade do Minho, cujo objetivo foi responder a
três questões principais: 1) Que argumentos podem ser usados a favor
e contra o processo de screening?; 2) Que profissionais realizam o
screening, em que contextos e como é que ele é percebido pelos profissionais e pelas pessoas idosas?; e 3) Que instrumentos de screening são
usados, em que países, e quais são as suas caraterísticas psicométricas?
O relatório da pesquisa, disponível na língua de todos os parceiros do
projeto, é um documento fundamental e atualizado que ajuda a contextualizar o segundo resultado do projeto, um programa de formação
para profissionais de saúde e de serviço social.
Aceda ao documento completo, ou resumo no link:
https://www.projectsave.eu/documents/

MELHORAR A
IDENTIFICAÇÃO E
INTERVENÇÃO NOS
MAUS-TRATOS A PESSOAS
IDOSAS EM CONTEXTOS
DE SAÚDE E DE SERVIÇO
SOCIAL

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SCREENING DE MAUS-TRATOS A PESSOAS IDOSAS
O segundo resultado produzido pela parceria do projeto SAVE é um curriculum de formação e treino com 12
horas, que inclui sessões teóricas complementadas com exercícios práticos e de avaliação, sobre identificação
e intervenção nos maus-tratos a pessoas idosas, para ser implementado presencialmente.
O público alvo, deste programa de formação são profissionais de saúde e de serviço social, que trabalham
com pessoas idosas, em centros de saúde, hospitais, cuidados domiciliários, estruturas residenciais, centros
de dia e unidades de cuidados continuados integrados. Pretende-se que no final da formação os participantes
saibam o que são maus-tratos, como os reconhecer, utilizando métodos e ferramentas de screening , e como
intervir quando os maus-tratos são detetados.
Aceda ao programa de formação, nas línguas dos países parceiros do projeto em:
https://www.projectsave.eu/screening-for-violence-against-older-persons-a-training-package/

PILOTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO
O programa de formação sobre screening de maus-tratos a pessoas idosas foi testado nos países parceiros,
com diversos profissionais (medicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais….) de diferentes contextos
de cuidados a pessoas idosas (institucionais e comunitários). A formação foi muito bem acolhida pelos participantes, que manifestaram muito interesse nos conteúdos abordados.
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O projeto SAVE é cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Erasmus+. O apoio à produção do relatório não constitui um
endosso do conteúdo que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser
feito das informações nele contidas

