Ação de Formação
AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL E
PLANO INDIVIDUAL DO IDOSO

O Plano Individual (P.I.) é um dos instrumentos requisitados para o cumprimento dos Manuais de Qualidade do
Instituto de Segurança Social. Assim, as respostas sociais de apoio ao idoso, e em particular os seus técnicos
devem definir para cada cliente/utente um plano de intervenção individual que é um instrumento formal que
visa organizar, operacionalizar e integrar os serviços às necessidades e expectativas do idoso e da sua família
e/ou significativos.

OBJECTIVOS GERAIS
No final deste curso, os formandos deverão ser capazes de elaborar um plano de intervenção individualizado,
de acordo com os requisitos do Instituto de Segurança Social, tendo por base a entrevista e avaliação
diagnóstica.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS


Reconhecer a importância dos Manuais de Qualidade e em particular do Plano de Desenvolvimento Individual
como uma ferramenta fundamental na gestão dos cuidados/serviços ao idoso;



Saber realizar a avaliação multidimensional do idoso, com o recurso a instrumentos /escalas.



Saber como elaborar, implementar, monitorizar, avaliar e rever o Plano de Desenvolvimento Individual do
cliente;

PROGRAMA
1.

Garantia e sistema de gestão de qualidade: enquadramento e conceitos base

2.

Entrevista diagnóstica ao utente e família

3.

Avaliação multidimensional geriátrica

- Escalas e instrumentos de avaliação
4.

Interpretação e análise crítica do modelo de PI proposto pelo ISS
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5.

Construção de um modelo de Plano Individual adequado para cada resposta social (Preenchimento

de um PI para um caso de Serviço de Apoio Domiciliário; Preenchimento de um PI para um caso de Estrutura
Residencial para Idoso; Preenchimento de um PDI para um caso de Centro de Dia)
- Modelo de Diagnóstico e de necessidades;
- Modelo de um PI;
- Modelo de Monitorização.
6. Discussão e análise dos vários PI preenchidos pelos formandos.

DESTINATÁRIOS
Profissionais e estudantes das áreas da saúde, educação e intervenção social, tais como psicólogos, assistentes
sociais, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores sociais, animadores, entre outros,
que perspetivam ou tenham vínculo profissional com as instituições do sector social.

MODALIDADE DA FORMAÇÃO
Formação contínua ou de actualização
METODOLOGIA
Método expositivo e exemplificativo.

FORMADOR
Susana Silva,
Licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto;
Estágio Profissional em ERPI
Assistente Social ERPI
Diretora Técnica SAD
Formadora da APFADA – Associação Portuguesa dos Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer.
Formadora da Mais Família.

Mais Família
Avenida Serpa Pinto, 479
4450-282, Matosinhos

CONTACTOS: 229385593 / 918600329| www.maisfamilia.pt

Ação de Formação
AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL E
PLANO INDIVIDUAL DO IDOSO
DURAÇÃO
8h (3 semanas)
CALENDARIZAÇÃO
Acesso imediato
TIPO DE HORÁRIO
Sem horário pré-definido
CERTIFICADO
Os formandos terão acesso a um certificado de formação profissional, emitido pela Mais Família, desde que
frequentem, pelo menos 90% do total da carga horária e ao manual de formação. A certificação é registada,
igualmente, na Plataforma SIGO, na caderneta de competências.
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO
• Avaliação Inicial de Diagnóstico
• Avaliação Formativa
• Avaliação Sumativa
• Avaliação Diagnóstica Prospectiva/Inquérito de Satisfação

INSCRIÇÕES
Valor: 60€
*A inscrição é confirmada após a entrega do comprovativo de pagamento.
Em caso de desistência, solicitamos que a mesma seja informada até 5 dias antes da formação, para se proceder
ao reembolso do dinheiro.

CONTACTOS PARA INSCRIÇÕES
Mais Família
Morada: Avenida Serpa Pinto, 479, Fracção C, 4450-282, Matosinhos
TELF: 229385593/ TELM: 918600329/ 910612953
E-mail: formacao@maisfamilia.com
www.maisfamilia.pt
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