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• Envelhecimento

• Saúde Mental

• Prevenção e Promoção da Saúde Mental

• Projetos de Intervenção na Comunidade

• Considerações Finais



ENVELHECIMENTO

• Mudanças rápidas desde meados do séc. XX

• Aumento da esperança média de vida

• Envelhecimento demográfico cada vez mais significa>vo 

Como compreender e reinventar o papel da pessoa idosa num mundo 
em constante mudança? 



ENVELHECIMENTO

Leandro-França & Giardini Murta (2014)



ENVELHECIMENTO

o OCDE (1998): “a capacidade de as pessoas que avançam em idade levarem
uma vida produ>va na sociedade e na economia. Isto significa que as pessoas
podem elas próprias determinar a forma como repartem o tempo de vida
entre as a>vidades de aprendizagem, de trabalho, de lazer e de cuidados aos
outros”

o OMS (2002): “processo de op>mização das oportunidades para a saúde,
par>cipação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que
envelhecem” – Ac>ve Ageing: A Policy Framework



ENVELHECIMENTO

• Comissão Europeia (2002): “uma estratégia coerente visando permi>r um
envelhecer saudável nas sociedades envelhecidas”

Desafios do 
Processo de 

Envelhecimento 
Segurança 

Autonomia

Suporte Social

Saúde

Participação



SAÚDE MENTAL 



SAÚDE MENTAL

o WHO (2004): “capacidade para perceber, compreender e interpretar o

meio envolvente, para adaptar-se ao mesmo e para mudá-lo se

necessário, para pensar, falar e comunicar com as outras pessoas,

sendo a mesma determinada por quatro influências principais: fatores

e experiências individuais, interações sociais, estruturas e recursos da

sociedade e valores culturais.”



SAÚDE MENTAL

o A saúde mental integra o conceito ampliado de saúde como “um estado
de completo desenvolvimento Jsico, mental e bem-estar social e não
apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

o WHO (2004): estado de bem-estar no qual as pessoas acreditam nas
suas potencialidades e capacidades para lidar com as dificuldades
quoMdianas, trabalhando de forma produMva e contribuindo para o
crescimento da sua comunidade. Assim, a implantação de intervenções
promotoras de saúde são essenciais para a saúde mental da população
mundial.



SAÚDE MENTAL

o Em relação à saúde mental da pessoa idosa, têm de exisMr planos de
ação que prevejam a aplicação de estratégias que favoreçam a
prevenção de problemas mentais, a descoberta precoce, o
tratamento dessas doenças, com inclusão de procedimentos de
diagnósMco, medicação adequada, psicoterapia entre outras
abordagens, e capacitação de profissionais que intervêm com as
pessoas idosas.

o Ações que eduquem e consciencializem a população para o alcance
de uma velhice com saúde Jsica e mental, bem como o
fortalecimento de uma rede de cuidados e apoio aos idosos com o
envolvimento da família, voluntários/as e comunidade.



SAÚDE MENTAL

o Saúde mental da pessoa idosa – o desenvolvimento de
um envelhecimento a3vo encontra desafios,
principalmente em função de riscos como, por exemplo, o
sofrimento psíquico causado pela depressão, solidão,
isolamento social.



SAÚDE MENTAL

SOLIDÃO:
• Experiência subjeMva e 
psicológica de estar só́
• Ausência de relações 
significaMvas

Isolamento Social:
• Experiência Jsica, 
geográfica e social
• Estar privado de 
contactos e companhia 

Depressão
•  Perturbação afeMva
•  Por norma, existe uma menor 
verbalização de sintomas relaMvos à 
“tristeza” ou “depressão” e é mais comum 
a apresentação de sintomas somáMcos, 
acompanhados frequentemente de 
sintomas hipocondríacos, bem como 
sintomas motores (retardo ou agitação) e a 
diminuição do apeMte com consequente 
emagrecimento



SAÚDE MENTAL Factores de Risco da Depressão:
•  Sofrer de doença crónica ou de doença 
cerebral, incapacidade funcional e deficiência 
sensorial, défices cogniMvos, insónia, isolamento 
e solidão, acontecimentos causadores de stress 
na vida, consumo de álcool ou drogas, nível 
socioeconómico baixo e escasso apoio social.

Factores de Risco do Isolamento Social:
• Acumulação de incapacidades Jsicas e funcionais 
• Exclusão social da população idosa
• Falta de integração dos idosos na sociedade aMva 

Factores de Risco 
da Solidão:
•  Perda de cônjugues, 
familiares ou amigos
•  Perda de ocupação
•  Perda de significado 
nas relações e na vida
•  Perda do outro 



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Regulação Emocional: 
> Capacidade de regular ou influenciar as emoções experienciadas 
> Muito importante para: 

- Resolver problemas relacionados com o isolamento social e a solidão 
- O>mizar a saúde psicológica e qualidade de vida 

Pode ser:
• Funcional 
• Melhor humor, bem-estar, o>mismo, auto-conceito, etc. 

• Disfuncional 
• Pessimismo, impulsividade, falta de expressividade, etc. 



SAÚDE MENTAL

Pandemia COVID-19: 
• Distanciamento social, risco de contágio, limitações em quase todos os aspetos 
da vida quo>diana
• Aumentam casos de solidão, isolamento social e depressão

No entanto... 

Surgem novas discussões acerca de estratégias e intervenções 

• Adopção de tecnologias para comunicação e serviços sociais à distância

• Adopção de componentes de intervenção como o exercício _sico, a terapia do 
riso, mindfulness, dança, entre outras.. 



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 
DA SAÚDE MENTAL



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

• A primeira definição de prevenção foi determinada por Caplan que, em 1964, a
conceituou como modelos primário, secundário e terciário.

• Na perspe>va tradicional da Saúde Mental:
> Prevenção Primária tem como obje>vo a redução da ocorrência de novos
casos e é des>nada à população exposta a fatores de risco, mas que ainda não
contém o transtorno.
> Prevenção Secundária é focada nos sujeitos que já apresentam sinais iniciais
do transtorno.
> Prevenção Terciária está direcionada aos que possuem um diagnós>co de um
transtorno, tendo como obje>vo reduzir seus prejuízos e consequências (Abreu,
2012; Murta, 2005).



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

• Conforme a nova concepção:

> Prevenção Universal refere-se às ações direcionadas a toda
população, sem um alvo específico;
> Prevenção Sele1va tem como alvo a população avaliada como de
risco acentuado, mas ainda sem sintomas;
> Prevenção Indicada está focada em indivíduos que apresentam
sinais ou sintomas iniciais de algum transtorno, sem diagnós@co
definido (Muñoz, et al., 2010; Pot et al., 2008).



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

• O atual conceito de prevenção compreende a promoção à
saúde como uma área específica da prevenção e ressalta a
integração entre prevenção, promoção, tratamento (Abreu,
2012).

• O foco da promoção à saúde é no desenvolvimento de
competências e recursos para enfrentar as vulnerabilidades
individuais e ambientais.



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

• Marco na história da promoção à saúde ocorreu em novembro de 1986 com a I Conferência
Internacional sobre Promoção à Saúde que resultou na “Carta de Otawa”.

• Orientações que fundamentam ações de promoção à saúde em todo o mundo, tais como:

> Implementação de políNcas públicas saudáveis,
> Criação de ambientes favoráveis à saúde com foco na proteção do meio ambiente e
conservação dos recursos naturais
> Implantação de serviços de saúde com foco na saúde e não na doença,
> Desenvolvimento de ações de saúde com a parNcipação da comunidade de forma a promover
o empoderamento comunitário por meio de suporte pessoal e social,
> Fortalecimento das competências pessoais com uso de estratégias que promovam o
aprendizagem de novas competências que ajudem o indivíduo a lidar com as adversidades do
ciclo da vida (WHO, 2009).



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

• Existe um crescente reconhecimento de que os programas mais
eficazes na prevenção e promoção da saúde são aqueles que
adotam abordagens abrangentes, como a proposta pelo modelo
ecológico, que inclui várias estratégias de intervenção, visando
não só os determinantes individuais de saúde (comportamento,
conhecimentos, habilidades), mas também determinantes sociais
como rede de apoio, comunidade, organizações e políDcas
públicas (Abreu, 2012; Jackson et al., 2007)



PROJETOS DE 
INTERVENÇÃO NA 

COMUNIDADE



PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

• Intervenções de promoção à saúde mental de idosos, destacam-se,
na literatura nacional e internacional, intervenções para o
empoderamento dessas pessoas a par@r de encontros em grupos
que têm como intuito promover a valorização do envelhecer e a
discussão de questões referentes à longevidade (Teixeira, 2002).

• Inves@gadores desta temá@ca afirmam que uma abordagem de
empoderamento é uma perspe@va de autoeficácia e que esta pode
fomentar a par@cipação do idoso nas decisões de saúde e promover
resultados posi@vos para a sua vida (Shearer et al., 2012).



PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

• Programas que promovam a autoes@ma, a cidadania a@va, que
incen@vem a autonomia, o empoderamento e a busca de uma
velhice bem-sucedida (Veras & Caldas, 2004).

• Programas que possuam relevância social por possibilitar a inclusão
do idoso na sociedade por meio do convívio com outras gerações.

• Programas que se foquem nas histórias de vida pessoais (Rocha et
al., 2009).

PROMOVEM A 
SAÚDE MENTAL



PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

Uso da Música e Regulação Emocional:
- Capacidade de melhorar o humor, de distrair ou proporcionar 

relaxamento 
- Há vários paralelos entre as estratégias de regulação

emocional estudadas no contexto da música e no contexto 
da literatura geral 

- Observa-se que pessoas idosas que recorrem à música como 
estratégia de regulação emocional

PROJETO “A VOZ DO ROCK” - VISEU• Sentem emoções predominantemente posiNvas 
• Ouvem música de forma auto-moNvada
Têm imensos bene_cios ao cantar música em grupo: 
• Maior esNmulação _sica e mental 
• Melhor humor 
• Mais interacções sociais significaNvas 
• Mais qualidade de vida e bem-estar 

https://www.facebook.com/avozdorockviseu/

https://www.facebook.com/avozdorockviseu/


PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

CAFÉ MEMÓRIA é um local de encontro desNnado a
pessoas com problemas de memória ou demência
bem como aos respeNvos familiares e cuidadores,
para parNlha de experiências e suporte mútuo, onde
se proporciona um ambiente acolhedor, reservado e
seguro e se facilita a interação entre pares, onde se
oferece apoio emocional, informação atual e úNl e
promove a parNcipação dos uNlizadores em aNvidades
lúdicas e esNmulantes, com o apoio de profissionais
de saúde ou de ação social, em contexto informal.

Viseu
https://www.cafememoria.pt/viseu

https://www.cafememoria.pt/viseu


PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

Letras Prá Vida: Oficinas de AlfabeNzação de Adultos
promovidas pela Escola Superior de Educação de Coimbra;
Dinamização de aNvidades de promoção da leitura e da escrita,
baseadas nas necessidades quoNdianas das pessoas.

OBJETIVOS
Promover a(s) literacia(s): digital, funcional, com e para os Media, familiar, 
para a saúde, cultural, social e políDca;
• a igualdade de oportunidades de aprendizagem
• a capacitação e o empoderamento
• a autoesDma e autoeficácia
• a parDcipação e inclusão social
• oportunidades de aprendizagem intergeracional
• a parDlha, reflexão e invesDgação em Educação de Adultos
• a reciprocidade entre o Ensino Superior e a Comunidade...
através da dinamização de oficinas de alfabeDzação com pessoas adultas. 

PARTICIPANTES
120 parDcipantes, organizados em 9 Grupos heterogéneos 
com diferentes níveis de literacia, entre os 20 e os 95 anos, 
maioritariamente mulheres, etnia cigana, imigrantes, idosos 
não insDtucionalizados e insDtucionalizados, alguns com 
demência em fase inicial e necessidades educaDvas 
especiais. Reúnem-se uma vez por semana, em vários locais, 
dias e horários.

METODOLOGIA
Não Formal
Valorização da literacia da vida 
Planificação e avaliação flexíveis e parDcipadas
Método Paulo Freire
Música, poesia, literatura (Fernando Namora, M. Torga)
AlfabeDzação com o coração

https://www.esec.pt/investigar-transferir/transferencia-de-conhecimento/letras-pra-vida

https://www.esec.pt/investigar-transferir/transferencia-de-conhecimento/letras-pra-vida


PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

Projeto “Dinamizar Comunidades do Interior – Outro Olhar”

• Alfabe,zação digital e prá,cas de agricultura sustentável,
numa dinâmica colabora,va, que permi,rá fomentar a troca
de conhecimentos intergeracionais e de voluntariado.
Procura-se ainda o,mizar os recursos do concelho na área da
intervenção social, potenciando soluções integradas e reforço
de parcerias.

• Saúde Cidadã - Saúde Comunitária – Dinâmicas
Intergeracionais

• Facilitadores/as – relação; parceria; agentes de mudança

GAF – Grupo Aprender em Festa (Gouveia)



PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA 
COMUNIDADE

Projeto “ECOCIDADANIA”

• O conceito de «envelhecimento aNvo» remete
igualmente para uma forma mais abrangente de
parNcipação na vida social e políNca, uma certa forma de
cidadania aNva que engloba o trabalho voluntário em
aNvidades de interesse público (voluntariado) e a
provisão de ajudas e apoios dentro da família

• Saídas de Campo; Ciência Cidadã; Olhar para o território
GAF – Grupo Aprender em Festa (Gouveia)

https://grupoaprenderemfesta.pt/

https://grupoaprenderemfesta.pt/


PROJETOS DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

OMS - Projeto «Cidades Amigas das Pessoas
Idosas»

Em termos prá>cos, uma Cidade Amiga das
Pessoas Idosas adapta as suas estruturas e
serviços, de maneira a que estes incluam e
sejam acessíveis a pessoas mais velhas, com
diferentes necessidades e capacidades

https://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/en/

https://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/en/


CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Recomenda-se que intervenções de prevenção e promoção à saúde mental da população
idosa sejam realizadas por meio de ações intersectoriais arNculadas, agregando
contribuições da ciência, estado, sociedade, famílias, comunidades, profissionais de saúde e
enNdades públicas e privadas.

• Promover a saúde numa perspeNva de autonomia e capacitação ao longo do processo de
envelhecimento é reconhecido como uma meta fundamental não só para o indivíduos em
geral, mas também para os interventores e promotores de políNcas locais.

• Incluir na agenda políNca orientações para a implantação de ações prevenNvas e de outros
temas inovadores como a práNca de intervenções breves e uso de estratégias
computadorizadas.

• Adotar uma perspeNva integrada do curso de vida, promover a flexibilização face à
diversidade, fomentar a arNculação insNtucional e organizacional são condições essenciais
para promover a oNmização de recursos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• No contexto nacional, a necessidade de avaliar prá>cas preven>vas ou de

promoção à saúde mental de pessoas mais velhas e idosas com rigor
metodológico, baseado em evidências que assegurem a eficácia e efe>vidade
desses programas. Para isso, são necessárias avaliações conmnuas e de
monitorização como, por exemplo, avaliar o impacto de intervenções em adultos
mais velhos antes deles se reformarem e, na velhice, durante a reforma.
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