DIA MUNDIAL DA DOENÇA DE ALZHEIMER
21 de Setembro

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Mato Grosso (SBGG-MT) realizará o evento
“Alzheimer: conheça mais sobre esse mal ”.
Será um dia de atividades relacionadas à Doença de Alzheimer, com intuito de se levar mais informação à
comunidade sobre essa enfermidade, cuja prevalência aumenta a cada dia, principalmente pelo aumento
da expectativa de vida da população.
Palestras com profissionais da saúde, oficinas de memória, desafios e jogos, assim como vídeos de
histórias reais serão exibidos no dia do evento, coordenado pelo médico geriatra Dr Denis Milanello, atual
presidente da SBGG-MT.
As pessoas que participarem desse dia poderão compreender um pouco mais sobre a doença, de forma
interativa, tirar suas dúvidas, diferenciando os mitos das verdades sobre ela. Dicas ao cuidador também
serão abordadas nesse dia, para facilitar os cuidados com a pessoa com Alzheimer, explica o organizador
do evento Dr Milanello.
Quanto mais bem informada estiver a população sobre essa doença, mais precocemente poderemos fazer
o diagnóstico e iniciar tratamento, com um impacto mais favorável em seu prognóstico, minimizando o
sofrimento do doente e de sua família, afirma o geriatra.
O evento acontecerá no dia 21/09, com início às 14h no Espaço PIÙ VITA, localizado na Rua Com. Costa,
1300, bairro Centro-sul, entrada gratuita.
Mais informações sobre o evento no telefone (65) 3056-7837, pelo site: www.espacopiuvita.com.br, ou
página do Facebook da SBGG-MT.

PROGRAMAÇÃO

14h – Abertura
Dr Denis Milanello – presidente da SBGG-MT

14:05h – 14:30h





Toda perda de memória pode ser Alzheimer?
Podemos prevenir a Doença?
Existe a cura?
Qual a importância do tratamento?
Dr Denis Milanello – médico geriatra

14:30h – 14:50h


Reabilitação cognitiva e Terapia Ocupacional
Sumara Ribeiro – terapeuta ocupacional

14:50h – 15h


Vídeos e depoimentos

15h – 15:15h


Mitos e verdades: tire suas dúvidas!

15:15h – 15:30h


Neuróbicas – atividades de quebra de rotina

15:30h – 16h - Intervalo

16h – 16:20h


Fisioterapia e atividade física como aliados ao tratamento
Francielle Fialkoski – fisioterapeuta especialista em Gerontologia

16:20h – 16: 45h


Qualidade de vida começa na cabeça
Alessandra Marques – SUPERA

16:45 – 17:15h


Desafios – arukone, sudoku, tangran

17:15 – 18:30h


Jogos estratégicos de tabuleiro e Jogos para memória

18:30h - Encerramento

