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O Papel da Psicologia e dos Psicólogos na Natalidade e no Envelhecimento Activo 

 

A população mundial está a envelhecer. Actualmente, em Portugal, 26,6% da população tem mais de 

65 anos, mas até 2050 esse valor deverá ultrapassar os 40%. O aumento da esperança média de vida e 

do número de anos que vivemos já está a transformar as sociedades e as economias, levantando 

diversas questões que vão desde o financiamento de cuidados de saúde, a medidas de protecção social 

ou às dimensões que é necessário promover para que a qualidade de vida e o bem-estar acompanhem 

o prolongamento da vida.  

 

A dor e as doenças crónicas, que em 2020 serão responsáveis por 75% das mortes em todo o mundo, 

e que afectam não só os indivíduos como as suas famílias, constituem problemas para os quais é 

igualmente necessário encontrar respostas. Estima-se que pelo menos 10%-15% dos idosos com mais 

de 65 anos têm Depressão – o que representa um factor de risco para a incapacidade funcional e 

aumenta a mortalidade prematura. Cada vez mais a velhice traz também sintomas de Demência. 

 

Segundo o relatório de Saúde mais recente (OECD, 2017), Portugal é o quarto país da OCDE com mais 

casos de Demência, com 19,9 casos por mil habitantes – um valor superior à média dos 35 países 

avaliados. Estima-se que existam 182 mil portugueses com Demência e que, em 2037, a prevalência 

das Demências em Portugal aumente para os 32,5 por mil habitantes. 

 

Para além da mortalidade atribuída às Demências, a morbilidade que lhe está associada é elevada, 

estimando-se que contribua com mais de 11,9% dos anos vividos com incapacidade nas pessoas acima 

dos 60 anos – valor superior, por exemplo, ao calculado para os AVC (9,5%) ou para as doenças 

cardiovasculares (5%). 

 

As Demências têm um grande impacto não apenas nos indivíduos afectados, mas também nos seus 

cuidadores. Vários estudos revelam níveis elevados de stresse e depressão entre os cuidadores, para 

além de consequências negativas na sua Saúde física. Os medos, os tabus e os preconceitos/estigma 

instalados em torno das Demências contribuem ainda para o isolamento dos cuidadores e familiares. 

 

A Psicologia e os Psicólogos podem contribuir para responder adequadamente a estes desafios que o 

envelhecimento da população coloca – facto que o reconhecimento da especialidade em 

Psicogerontologia vem confirmar.  

 

As evidências científicas demonstram a custo-efectividade da intervenção psicológica com idosos. 

Tendo em conta a sua formação e conhecimento científico teórico-prático sobre o comportamento ao 

longo do ciclo vital, os aspectos cognitivos do envelhecimento e o impacto psicológico e social do 

processo de envelhecer, os Psicólogos são profissionais preparados para desempenhar um conjunto 

diverso de papéis em diferentes contextos de vida dos idosos (privados, hospitalares e comunitários). 

 

Por um lado, podem contribuir para um envelhecimento activo, ou seja, para rentabilizar o potencial 

desta fase da vida e promover um estilo de vida activo, saudável e em que haja envolvimento social 

com a comunidade e que permita manter e melhorar a qualidade de vida: 
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 Estratégias de prevenção e redução dos factores de risco. Uma vez que os estilos de vida 

contribuem significativamente para o risco de desenvolver uma Demência, é necessário ajudar 

a população a modificar os seus comportamentos e a adoptar estilos de vida saudáveis, assim 

como promover o envelhecimento activo e saudável. Enquanto especialistas no 

comportamento, o papel dos Psicólogos é fundamental nesta tarefa. 

 

 Informar a população acerca dos processos de envelhecimento e das suas consequências 

(literacia, consciencialização pública sobre o envelhecimento e as Demências); 

 

 Desmistificar crenças e mitos sobre a velhice e o envelhecimento, promovendo uma visão mais 

realista, activa e positiva do processo de envelhecimento; 

 

 Facilitar a participação dos idosos na vida colectiva da sociedade; 

 

 Desenvolver programas que estimulam o envelhecimento activo e o atingir do potencial 

máximo de cada pessoa durante a velhice; 

 

 Desenvolver programas de prevenção e promoção da Saúde Psicológica na velhice. 

 

Por outro lado, podem ajudar a compreender e a intervir nos problemas que a solidão, o isolamento, a 

demência e a depressão causam aos idosos. Assim como envolver-se no desenho e implementação de 

sistemas de gestão e monitorização da saúde que permitam prevenir e tratar a dor e a doença, tal 

como nos cuidados paliativos e no fim da vida, entre outros: 

 

 Intervenção nos Problemas de Saúde Psicológica na Velhice como a Depressão e a Ansiedade; 

 

 Intervenção nos processos demenciais e nas mudanças do estilo de vida e do comportamento a 

eles associadas. Os Psicólogos podem ajudar os idosos em fases iniciais de um processo 

demencial a construir estratégias e capacidades de coping que lhes permitam reduzir o stresse, 

assim como optimizar as capacidades cognitivas remanescentes. Os Psicólogos podem ainda 

trabalhar com os cuidadores, ensinando-lhes estratégias para lidarem com os comportamentos 

de quem cuidam e com o seu próprio sofrimento emocional; 

 

 Gestão das doenças crónicas; 

 

 Adesão à medicação. Muitos problemas de saúde característicos da velhice – como a 

hipertensão arterial, a diabetes ou a dor crónica – envolvem tomar medicamentos, fazer uma 

dieta alimentar específica ou exercitar-se com regularidade. Os Psicólogos podem ajudar a 

integrar estes comportamentos num estilo de vida saudável quotidiano; 

 

 Processos de Perda e luto; 
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 Ajustamento e adaptação a mudanças e factores de stresse relacionados com a idade (incluindo 

a reforma, o conflito familiar/marital ou mudança de papéis na velhice); 

 

 

Para além da pirâmide demográfica envelhecida há ainda a necessidade de reduzir o desequilíbrio 

entre a natalidade desejada e o índice de natalidade em Portugal e incluir nas estratégias de 

promoção da natalidade medidas que tenham como objectivo prevenir e gerir os problemas de Saúde 

Psicológica Materna durante a gravidez e após o parto – de acordo com a OMS (2008), 1 em cada 10 

mulheres, nos países desenvolvidos, apresentam problemas de Saúde Psicológica significativos durante 

a gravidez ou na fase de puerpério (como a depressão pós-parto).  

 

Também aqui a Psicologia e os Psicólogos têm um contributo fundamental a dar. Por exemplo: 

 

 Acompanhamento e monitorização do Risco Psicológico e da Saúde Psicológica Materna 

durante a gravidez e no período de puerpério, através da disponibilização do acesso gratuito a 

serviços de Saúde Psicológica Materna, tal como já acontece no SNS para a Saúde Materna em 

geral. Para além de programas de promoção da parentalidade saudável este 

acompanhamento deve incluir, sempre que necessário, psicoterapia e aconselhamento 

psicológico. Este tipo de intervenção psicológica pode melhorar o bem-estar das mães e dos 

bebés durante a gravidez, promover a vinculação e interacções pais-criança saudáveis e ainda 

ter um efeito preventivo dos problemas de Saúde Psicológica Materna, assim como influenciar 

as decisões relacionadas com futuras gravidezes;  

 

 Prestação de apoio e aconselhamento psicológico em situações específicas, tais como as 

situações de aborto (nomeadamente de aborto espontâneo), infertilidade ou processos de 

reprodução medicamente assistida;  

 

 Intervenção psicológica junto das famílias, quer ao nível do desenvolvimento de programas 

comunitários de apoio às famílias, quer sob a forma de terapia de grupo dirigida a pais ou 

terapia de casal e familiar; 

 

 Promoção de estratégias de envelhecimento activo, nomeadamente através da aposta em 

programas intergeracionais com impacto na percepção de suporte à vida quotidiana por parte 

das famílias, dentro e fora do âmbito familiar; 

 

 Colaboração na realização de campanhas de consciencialização pública e informação acerca 

da infertilidade, assim como de promoção da natalidade e da parentalidade saudável; 

 

 Implementação de políticas e práticas laborais “amigas da família”, que promovam o 

equilíbrio entre a vida familiar e profissional (ex. Prémio Healthy Workplaces). 

 

 Participação em estudos científicos que analisem os factores e causas associados aos índices 

de natalidade. 
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Estas estratégias de prevenção, promoção e intervenção psicológica podem ter um impacto muito 

positivo na promoção da natalidade, traduzindo-se no aumento da natalidade, das atitudes positivas 

relativamente às crianças e na melhoria do funcionamento familiar. 

 

Neste sentido, é fulcral reforçar o papel dos Psicólogos em acções concertadas de promoção da 

natalidade e do envelhecimento saudável em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

Documentos da OPP sobre estas Temáticas: 

 

2015: A Protecção das Crianças, das Famílias e a Promoção da Natalidade – Contributo da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (Audição no Âmbito da Resolução da AR n.º 87/2014 - Comissão da Saúde). 

 

2017: Estratégia Nacional para o Envelhecimento Activo e Saudável 2017-2015 – Contributo da OPP. 

 

2018: As Demências em Portugal – Contributo da OPP. 
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Sugestão de Citação: 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2018). O Papel da Psicologia e dos Psicólogos na 

Natalidade e no Envelhecimento Activo. Lisboa 


