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APRESENTAÇÃO
O projeto NEUROQUALYFAM tem com objetivo reforçar a cooperação entre

www.neuroqualyfam.usal.es

as instituições responsáveis pela investigação e prestação de cuidados a doenças
neurodegenerativas da região de Castela e Leão e o Norte e Centro de Portugal, de
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modo a melhorar a qualidade de vida familiar e otimizar os recursos de apoio e
assistência às famílias cuidadoras dos pacientes.O projeto melhorará a excelência
científica do Espaço de Cooperação Transfronteiriço a enfrentar os desafios
comuns do impacto dos sistemas de saúde pública subjacentes ao envelhecimento
da população, com especial incidência nas áreas despovoadas e rurais.

El

Proyecto

NEUROQUALYFAM

tiene

como

objetivo

reforzar

la

cooperación entre las instituciones responsables de la investigación y atención a
las enfermedades neurodegenerativas en Castilla y León y el Norte y Centro de
Portugal para mejorar los resultados de calidad de vida familiar y optimizar los
recursos de apoyo y de asistencia de las familias cuidadoras de los enfermos. El
proyecto

mejorará

la

excelencia

científica

del

Espacio

de

Cooperación

transfronterizo para afrontar los retos comunes del impacto en los sistemas
sanitarios públicos que supone el envejecimiento de la población, con especial
incidencia en las áreas despobladas y rurales.
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QUEM SOMOS
NEUROQUALYFAM é uma equipa de 30
profissionais que procuram dar resposta às
necessidades de famílias cuidadoras na zona
transfronteiriça de Espanha e Portugal.

EQUIPA DA UNIVERSIDADE DE
SALAMANCA
Marta Badia Corbella
Estrellas Montes López
Amaia Yurrebaso Macho
Nuria del Álamo Gómez
Mª Begoña Orgaz Baz
Eva Mª Picado Valverde
María Gómez Vela
Eva González Ortega
Isabel Vicario Molina
Monsterrat Alonso Sardón
Víctor Encinas Cifuentes
Rubén Simón Conde
EQUIPA DO GOVERNO DA REGIÃO DE
SALAMANCA

EQUIPA DO CLÚSTER SIVI
Mónica Aceves Tejero
Juan Antonio Recio
EQUIPA DA IP DE BRAGANÇA
Adília Fernandes
Helena Pimentel
María Augusta Marta
Carlos Magalhães
Justina Silvano

EQUIPA DA ADM ESTRELA
José Carlos Correia
Helena Rebelo

Mercedes Martínez Manuel
Ana Villanueva Pérez Azpeitia
EQUIPA DO IP GUARDA
EQUIPA REGIONAL DE GESTÃO DA
SAÚDE DE CASTELA E LEÃO
Carmen Sánchez Toledano
Pilar Herrero Gil
María Antonia Martin Delgado

Agostinha Corte
Ermelinda Marques
Teresa Paiva
Manuel Paulino
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PARCEIROS
Coordenaçao:

Atividade

Mapeamento de necessidades

Ações
Identificação e caracterização da
população com doenças
neurodegenerativas e seus
familiares
Desenho de um procedimento de
avaliação e necessidades
Classificação das necessidades e
análise dos recursos: mapa das
necessidades da família para
descrever os recursos de apoio

Mapeamento de servicios,
recursos e beneficos

Análise da realidade do ambiente
regulatório institucional espanhol e
português
Avaliação de serviços, recursos e
benefícios de acordo com o mapa de
necessidades
Desenho de um portfólio de serviços,
recursos e benefícios específicos
para familiares e cuidadores de
pessoas com doenças
neurodegenerativas

Plataforma TIC do portfolio
de servicios

Desenho e implementação de um
sistema acessível, amigável e de
proximidade que permite o acesso
desde o seu ambiente
Implementação do campus virtual:
canal online de saúde e serviços
sociais profissionais de saúde

Avaliação e monitorização

Parceiros
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ATIVIDADES
1. LEVANTAMENTO DAS
NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS
QUE PRESTAM CUIDADOS NA
ZONA TRANSFRONTEIRIÇA
OBJECTIVO:
Avaliar a qualidade de vida das
famílias de pessoas com
doenças neurodegenerativas,
bem como identificar as suas
necessidades de apoio para que
possam tomar, posteriormente,
as decisões oportunas quanto à
disponibilização de recursos.

2. MAPEAMENTO E
AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS,
RECURSOS E BENEFÍCIOS

3. PLATAFORMA TIC DO
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

OBJECTIVO:

OBJECTIVO:

Propor um guia de recursos
para pessoas com doenças
neurodegenerativas e suas
famílias na zona
transfronteiriça, tendo em conta
o mapa de necessidades
identificadas na atividade
anterior.

Criar uma plataforma virtual
que inclua uma carteira de
serviços específicos para as
famílias das pessoas em causa
no espaço de cooperação
transfronteiriça.

1. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE PRESTAM CUIDADOS NA
ZONA TRANSFRONTEIRIÇA
AÇÕES
1. Identificação e caracterização da população de pessoas com doenças neurodegenerativas e suas
famílias.
2. Conceção de um procedimento para avaliar os seus pontos fortes e necessidades a partir de um
modelo de cuidados centrado na família.
3. Classificação das necessidades e análise dos recursos: mapa das necessidades familiares para
descrever os recursos de apoio.
2. MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS, RECURSOS E BENEFÍCIOS.
AÇÕES
1. Análise da realidade no ambiente normativo institucional espanhol e português.
2. Avaliação de serviços, recursos e benefícios de acordo com o mapa de necessidades, na área
transfronteiriça.
3. Conceção de um portfólio específico de serviços, recursos e benefícios para familiares e cuidadores
de pessoas com doenças neurodegenerativas no contexto espanhol e português.
3. PLATAFORMA TIC DO PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
AÇÕES
1. Conceção e implementação de um sistema acessível, amigável e de proximidade que permita o
acesso a partir do seu ambiente e garanta uma monitorização contínua: Protótipo e pilotagem.
2. Implementação do campus virtual: Saúde online e canal profissional de saúde e serviços sociais.
3. Avaliação e acompanhamento.
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NOTÍCIAS

Acordo

para

assinatura

de

acordo

de

colaboração entre NEUROQUALYFAM / USAL

A

e a Federação Espanhola de Parkinson

Comunidade (INICO-Usal), no seu boletim nº 62, avança

revista

Integra

do

Instituto

de

Integração

na

os resultados dos estudos realizados para o projeto
A Federação Espanhola de Parkinson desenvolve o

NEUROQUALYFAM

projeto Observatório de Parkinson. É uma iniciativa
que visa promover a participação da população em

As doenças neurodegenerativas são uma das principais causas de

pesquisas, a divulgação dos avanços científicos e a

incapacidade e dependência no mundo, o que tem um grande

análise da realidade do grupo Parkinson. Tudo isto

impacto na saúde e no bem-estar psicológico e social das pessoas

através da criação de uma rede de entidades aderentes

que delas sofrem e das suas famílias. Tendo em conta o

ao projecto, entre as quais se encontram o ISCIII, o

envelhecimento da população espanhola e portuguesa (que

CSIC,

representa

a

AEMPS,

e

diferentes

universidades

sociedades científicas e conselhos profissionais.

e

20,9%

da

população

total),

prevê-se

que

estas

patologias (principalmente Parkinson e Alzheimer) aumentem de
ano para ano, bem como as necessidades dos cuidadores. Além
disso, a população da zona transfronteiriça caracteriza-se pela sua
dispersão em pequenas zonas rurais, pelo que o acesso das
famílias cuidadoras aos serviços de apoio é limitado e de difícil
acesso.

Visite nosso site e assine nossa newsletter
NEUROQUALYFAM em a midia
Diario de Valladolid – El Mundo (05/11/2019)
El Norte De Castilla (02/10/2019)
Noticias Castilla y León – TVE (01/10/2019)
León Noticias (01/10/2019)
El Día de Segovia (01/10/2019)
Tribuna de Ávila (01/10/2019)
Tribuna de Salamanca (01/10/2019)
Salud a Diario (01/10/2019)
Salamanca 24 Horas (01/10/2019)
Salamanca Buenas Noticias (01/10/2019)
Tribuna de Zamora (01/10/2019)
Alumni Universidad de Salamanca (01/10/2019)
La Gaceta de Salamanca (01/10/2019)
Salamanca rtvAlDía (01/10/2019)

www.neuroqualyfam.usal.es
Newsletter: http://bit.ly/2NbbF1C
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MATERIAIS

20th IPA Virtual Congress

Posters

Alzheimers Association International
Conference 2020

CONTACTO:

Social service response to famlies with a member with

neurodegenerative disease. (Del
wwww.neuroqualyfam.usal.es

Álamo, n., Montes, E.,

Picado, E., Yurrebaso, A. & NEUROQUALYFAM group)

Posters

IPA 2020. Poster Adecuacy and sufficiency of support

Enhancing family quality of life outcomes: the

services.

NEUROQUALYFAM

project.

(GONZÁLEZ,

Exploratory study of the adequacy and sufficiency of

NEUROQUALYFAM

group)

42806_ENHANCING

support

FAMILY QUALITY OF LIFE OUTCOMES. THE

for

families

neurodegenerative

disease.

with

a

(Montes,

member
E.,

Picado,

with
E.,

E.

&

NEUROQUALYFAM PROJECT.

Yurrebaso, A., del Álamo, N. & NEUROQUALYFAM

Spanish translation and adaptation of a family quality

group) IPA 2020. Poster Social Services.

of

life

survey

for

Neurodegenerative

Simposio

González,

E.

families
Disease.

&

of

people

with

(Vicario-Molina,

NEUROQUALYFAM

43323_SPANISH

a
I.,

group)

TRANSLATION

AND

ADAPTATION OF A FAMILY QUALITY OF LIFE
SURVEY.
Review and analysis of the Spanish regulations on
health

and

social

Neurodegenerative

care

of

Diseases

and

people
their

with

families.

(Picado, E.M., González, E., & NEUROQUALYFAM
group) 43487_REVIEW AND ANALYSIS OF THE
SPANISH

REGULATIONS

SOCIAL CARE.

NEUROQUALYFAM.
Calidad
de
vida
familiar
en
enfermedades
neurodegenerativas
(ISABEL
VICARIO
MOLINA y EQUIPO NEUROQUALFYAM)
Informe epidemiológico de las enfermedades
neurodegenerativas
en
la
zona
transfronteriza de la provincia de Salamanca.
(Montserrat Alonso Sardón & Grupo
NEUROQUALYFAM)

ON

HEALTH

AND
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MATERIAIS

CONTACTO:

Catálogo de recursos

wwww.neuroqualyfam.usal.es
Mapa de recursos do distrito da Guarda
Enquadramento legal e normativo. Doenças neurodegenerativas (Portugal)
Mapa de recursos e serviços no distrito de Bragança

Marco normativo de las enfermedades neurodegenerativas en Castilla y León
Cartera de servicios de atención socio-sanitaria a las personas con enfermedades neurodegenerativas y a sus familias en
Salamanca y Zamora (Castilla y León)
Mapeo de recursos y servicios privados en Castilla y León destinados a enfermos y familiares de párkinson, alzhéimer y
esclerosis múltiple

Social services for neurodegenerative patients and their families
Álamo Gómez, Nuria María del; Montes López, Estrella; Picado Valverde, Eva María; Yurrebaso Macho, Amaia;
NEUROQUALYFAM group (2020-11-04)
Exploratory study of the adequacy and sufficiency of support for families with a member with neurodegenerative disease
Montes López, Estrella; Picado Valverde, Eva María; Yurrebaso Macho, Amaia; Álamo Gómez, Nuria María del;
NEUROQUALYFAM group (2020-11-04)
Review and analysis of the Spanish regulations on health and social care of people with neurodegenerative diseases and
their families
Picado Valverde, Eva María; González Ortega, Eva; NEUROQUALYFAM group (2020-12-07)
Spanish translation and adaptation of a family quality-of-life survey for families of people with neurodegenerative disease
Vicario-Molina, Isabel; González Ortega, Eva; NEUROQUALYFAM group (2020-12-07)
Enhancing family quality-of-life outcomes: The NEUROQUALYFAM project
González Ortega, Eva; NEUROQUALYFAM group (2020-12-07)
Family quality of life in neurodegenerative diseases: exploring needs and supports in the cross-border area Spain-Portugal
González Ortega, Eva; Marques, Ermelinda; Vicario Molina, Isabel; Martín Delgado, María Antonia; NEUROQUALYFAM
group (2020-11-04)
Informe epidemiológico de las enfermedades neurodegenerativos en la zona rural transfronteriza de la provincia de
Salamanca
Alonso Sardón, Montserrat; NEUROQUALYFAM group (2021)
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ASSINE A NOSSA NEWSLETTER
NEUROQUALYFAM: doenças neurodegenerativas e qualidade de vida familiar

www.neuroqualyfam.usal.es
http://bit.ly/2NbbF1C
NEUROQUALYFAM - 2021

Coordenaçao:

NEUROQUALYFAM
CÓDIGO: 0541_NEURO_QUALYFAM_6_E
TÍTULO: Enfermedades Neurodegenerativas y Calidad de Vida Familiar
CONVOCATORIA: Segunda
ÁREA DE COOPERACIÓN PLURIRREGIONAL: Castilla y León, Centro y Norte de Portugal
EJE: Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso de la innovación

Este projeto foi financiado pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER) de através do programa
INTERREG V-A Espanha – Portugal (POCTEP)
2014-2020
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