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Segundo a Organização Mundial de Saúde (2014) a saúde

mental não é a simples ausência de doença, mas sim um

estado de bem estar em que cada indivíduo realiza o seu

próprio potencial, consegue lidar com os desafios normais da

vida, consegue trabalhar de forma produtiva e frutífera e é

capaz de contribuir para a sua comunidade.

Ao considerarmos a “saúde mental” estamos a falar de:

• Capacidade de adaptação a novas circunstâncias de

vida/mudanças;

• Superação de crises e resolução de perdas afetivas e conflitos

emocionais;

• Ter capacidade de reconhecer limites e sinais de mal estar;

• Ter sentido crítico e de realidade mas também humor,

criatividade e capacidade de sonhar;

• Estabelecer relações satisfatórias com outros membros da

comunidade;

• Ter projetos de vida e, sobretudo, descobrir um sentido para a

vida.

Saúde Mental
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Bem estar pode ser definido como um estado físico, social e

mental positivo.

Bem estar psicológico inclui fatores como a capacidade de

desenvolver o seu potencial, trabalhar com produtividade e

criatividade, construir relações fortes e positivas com outros e

contribuir para a sua comunidade.

Inclui também sentimentos de satisfação, otimismo,

autoestima e viver com significado.

Bem-estar
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O crescimento da população idosa é um acontecimento

mundial e ocorre num nível sem precedentes.

Atualmente fala se em envelhecimento como um estado

tendencialmente classificado de «terceira idade», mas não se

trata de um estado mas sim de processo, gradual e diferencial.

O envelhecimento ocorre como efeito de eventos associados ao

tempo, ao período de vida, marcado por mudanças nos

processos fisiológicos que podem ser benéficas, neutras ou

degenerativas na sua natureza.

No envelhecimento, sistemas e órgãos tornam se gradual e

geralmente mais lentos, podendo registar se diminuição de

força, estabilidade, coordenação e resistência, sem associação a

processos patológicos.

Envelhecer com saúde
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O envelhecimento saudável pode ser definido como a

capacidade de, a par do processo de senescência do corpo,

continuar a funcionar física, mental, social e economicamente.

Contudo, segundo algumas investigações, os idosos têm uma

visão de envelhecimento saudável diferente, entendendo o

apenas como a existência de recursos que lhes permitam gerir

o seu dia a dia e de se considerarem saudáveis e com

vitalidade, apesar da existência de algumas doenças crónicas.

Envelhecimento saudável
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A promoção da saúde mental está presente desde o início da

vida, refletindo se na adaptação e na satisfação com que se

cresce e na capacidade de resolver adversidades.

A saúde mental não é estanque nem estática, podendo haver

desequilíbrios ao longo da vida A intervenção precoce, em

certos casos, previne complicações futuras e, noutros, facilita a

recuperação e a reinserção social nas situações mais crónicas.

Promoção da saúde mental
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A prevenção da saúde mental faz se desde a gravidez, sendo

esta uma fase do ciclo de vida fundamental, onde grandes

transformações levam a grandes desafios.

Uma criança não existe sem uma família quando nasce um

filho, nascem também uma mãe e um pai Mesmo na ausência

física de uma das partes, a função parental está

simbolicamente representada. O vínculo estabelece se pelo

afeto. O bebé precisa, em primeiro lugar, do amor e da

confiança dos pais, mas também precisa de aprender as regras

e os valores da sociedade onde vive.

A família é o núcleo da sociedade e é na infância que se

constroem os alicerces da cidadania.

Prevenção da saúde mental

LOGÍSTICA SIMÕES



LOGÍSTICA SIMÕES

Como melhorar a sua saúde
mental durante o envelhecimento



Estou muito grata por ter feito download deste ebook. Espero

que te seja muito útil, e quero que saiba que pode contar

comigo e com o Instituto para o que precisar.
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