
INTRODUÇÃO 

Considerando a vida como um lifespan, o envelhecimento é caraterizado pelo declínio físico e 

cognitivo, sendo que na balança entre perdas e ganhos as primeiras tendem a superar as 

segundas. De forma a  evitar esta evidência, surge o construto de envelhecimento ativo, que é 

tido “como um processo de otimização de oportunidade para a saúde, participação e 

segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento” (OMS, 

2005). Por seu lado, a Psiquiatria Positiva e a Psicologia Positiva são ciências e práticas clínicas 

que procuram prevenir e tratar a doença mental fomentando competências e experiências 

positivas na vida do indivíduo, com o objetivo final de promover o bem-estar e a resiliência  

(Jeste, Palmer, Rettew & Boardman, 2015). 

De forma integrada, estes dois construtos encaram o envelhecimento numa perspetiva 

orientada para a compensação das dificuldades e a promoção do potencial de cada um. Sendo 

assim, a Psiquiatria Positiva e a Psicologia Positiva contribuem para a redefinição dos 

significados pessoais de felicidade de cada idoso, mostrando que florescer é, ainda assim, 

possível. 

ENVELHECIMENTO POSITIVO – RECURSOS 

CONCLUSÃO 

Os recursos promovidos pela Psiquiatria Positiva e Psicologia Positiva têm demonstrado ser eficazes 

também na última fase da vida, na redução das perdas, com resultados positivos ao nível do bem-estar 

subjetivo, propósito de vida, relacionamento interpessoal, e envolvimento na comunidade. Conclui-se 

que, as metodologias utilizadas pela Psiquiatria Positiva e a Psicologia Positiva permitem a experiência 

do bem-estar em todas as suas dimensões, tendo sempre em conta as possibilidades, limitações, 

objetivos e metas da pessoa idosa. 

 

 

 

 

 

 

•Diminuição da 
participação 
social 
•Limitações na 
atividade física 
•Depressão 
geriátrica 
•Aumento do 
isolamento e 
risco de suicídio 

•Investimento 
nas relações de 
proximidade 
•Envolvimento 
em atividades 
físicas 
•Participação na 
Comunidade 
•Melhoria da 
saúde percebida 
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