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Curso de Capacitação em 

Demências  

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

Curso de Capacitação em Demências 

 

Demência é uma condição em que 

ocorre perda da função cerebral. É 

um conjunto de sintomas que 

afetam diretamente a qualidade 

de vida da pessoa, levando a 

problemas cognitivos, de 

memória, raciocínio e afetando, também, a linguagem, o comportamento e alterando a 

própria personalidade. 

As demências podem ser agrupadas em dois grandes grupos: as reversíveis e as 

irreversíveis, estas últimas também chamadas de degenerativas. As demências do tipo 

irreversível também são progressivas, ou seja, pioram com o passar do tempo. O melhor 

exemplo de demência degenerativa é a doença de Alzheimer. Os danos causados ao 

cérebro, neste caso, não podem, portanto, ser interrompidos ou revertidos. 

Já as demências reversíveis são aquelas que, apesar de causarem danos ao cérebro, 

podem ter seus sintomas revertidos. Bons exemplos para esse caso são tumores 

cerebrais, deficiência de vitamina B12, hidrocefalia normotensiva, entre outros. 

 

 

 

   DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

   Data: 21 e 22 DE ABRIL de 2020 

 Horário: 19:00 às 22:00 

Local:  ONLINE (AO VIVO) 

 

 

OBJETIVO 

Este curso visa, capacitar os alunos na identificação sobre os tipos de 

Demências e a promoção de ações mais efetivas na prevenção das 

comorbidades que afetam os idosos acometidos. 

https://www.minhavida.com.br/temas/dem%C3%AAncia
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/alzheimer


 

 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

Psicólogos e estudantes de psicologia, cuidadores e profissionais da área de saúde em 

geral. 

 

CARGA HORÁRIA  

06 Horas Aula 

 

 

Competências que serão adquiridas no curso 

Habilitar os alunos a compreender e identificar os vários tipos de demências, tendo 

assim um aprimoramento no manejo com os seus possíveis pacientes e/ou familiares. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conceito Histórico  

 Envelhecimento Normal 

 TIPOS DE DEMÊNCIAS: 

 Demência de Alzheimer  

 Demência Vascular      

 Demências Frontotemporais 

 Instrumentos para Avaliação Funcional e Comportamental nas Demências  

 Manejos e recomendações   

 



 

 

FACILITADORA 

CRISTINA NUNES 

 (CRP 02/13688): PSICÓLOGA CLÍNICA, FORMADA NA FACUDADE 

DE CIÊNCIAS HUMANAS- ESUDA, PÓS GRADUADA EM 

NEUROPSICOLOGIA PELA FPS, PÓS GRADUANDA EM 

INTERVENÇÕES NA ABORDAGEM PSICANALITICA NA FACULDADE 

ESUDA, PROFESSORA E SUPERVISORA DE ESTÁGIO NA PÓS EM 

AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA FACULDADE ESUDA, 

PARTICIPANTE DO PROJETO INCUBADORA – ESUDA. PARTICIPOU DO NÚCLEO DE 

APOIO AO IDOSO -NAI DA UFPE 

. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material didático entregue por e-mail antecipadamente, Material de apoio (pasta, 

caneta) e Certificado. 

  

 

DE: R$ 165,00 

POR: R$ 125,00  

Desconto 25% DE DESCONTO (AULA ONLINE) 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no Itaú Ag: 1247 CC. 08553-1 CNPJ: 17.658.085/0001-00, em nome da MPE 
Treinamento & Consultoria LTDA – ME.   

 Boleto ou cartão – pode ser também através do nosso site   
                www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com 
 

Ou após preenchimento da ficha de inscrição, enviaremos seu boleto para o e-mail informado. 

 

   

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 98491.4473 
 (81)  99661.0421 (whatsapp) 

mpetc@mpetc.com 
www.mpetc.com 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm Coffee Break , material de apoio e certificado impresso; 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10 e CLUBE MAIS MPE. 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 


