
AGEING CONGRESS 2019 
 

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO IDOSO: TELEPSIQUIATRIA E 

TELEPSICOLOGIA 
 

Inês Marques*1, Leonardo Silvério*2, Maria Luís Balreira*1 e José Temótio*3 

*1Psicólogas Clínicas, Prática Privada  *2 Psicólogo Clínico, Prática Privada, Anajovem  *3 Assistente em Psiquiatria Hospitalar, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
 

ENVELHECIMENTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

A evidência do processo de envelhecimento em Portugal e o consequente aumento do número de idosos é irrefutável e tendencialmente crescente. A constatação de que os 

idosos são os principais utilizadores dos serviços de saúde é inegável. Portugal é hoje o quarto país do mundo com mais idosos. Prevê-se que o índice de envelhecimento poderá 

mais do que duplicar entre 2015 e 2080, passando de 147 para 317 idosos por cada 100 jovens. Neste contexto valorizar o envelhecimento ativo constitui uma preocupação dos 

indivíduos, das instituições e das sociedades contemporâneas. O envelhecimento deve ser um processo saudável, que objetiva a conservação da saúde física e mental, a 

prevenção das doenças e a manutenção da atividade e independência, melhorando a qualidade de vida dos idosos. No âmbito do envelhecimento ativo, a promoção de políticas 

de saúde mental é tão importante quanto aquelas que melhoram as condições físicas de saúde, devido à tipologia de doença mental no idoso, designadamente os quadros 

demenciais, depressivos e ansiógenos que podem limitar e condicionar significativamente a vida do idoso. Desta forma torna-se imperativo um olhar mais minucioso sobre a 

prestação de cuidados especializados em saúde mental na população sénior e uma maior intervenção de técnicos especializados em saúde mental nas instituições geriátricas.  

(FFMS, 2017; INE, 2017; OMS, 2005) 

GAJARIA, A., CONN, D.K., MADAN, R. ‘Telepsychiatry: effectiveness and feasibility.’ Current Psychiatry Reports. n.º3 (2015), pp.59-67. 

GENTRY, M.T., LAPID, M.I., RUMMANS, T.A. ‘Geriatric telepsychiatry: systematic review and policy consideration.’ American Journal of 

Geriatric Psychiatry. N.º27 (2019), pp.109-127. 

HILTY, D.M., FERRER, D.C., PARISH, M.B., JOHNSTON, B., CALLAHAN, E.J., YELLOWLEES, P.M. ‘The effectiveness of telemental health: 

a 2013 review.’ Telemedicine Journal and E-Health. n.º19 (2013), pp. 444-454. 

RAMOS-RÍOS, R., MATEOS, R., LOJO, D., CONN, D.K., PATTERSON, T. ‘Telepsychogeriatrics: a new horizon in the care of mental health 

problems in the elderly.’ International Psychogeriatrics. n.º24 (2012), pp.1708-1724. 

Bibliografia: 
 

FFMS. (2017). Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portugal, um país a envelhecer. Lisboa, Portugal: Fundação Francisco Manuel dos 

Santos. 

Instituto Nacional de Estatística, INE. (2017). Projeções de População Residente – 2015-2080. Portugal [online]. Disponível em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=277695619&DESTAQUESmodo=2 

OMS (2005). Organização Mundial de Saúde. Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. Genebra, Suisse: WHO publishing.  

BACKHAUS, A., AGHA, Z., MAGLIONE, M.L., REPP, A., ROSS, B., ZUEST, D., RICE-THORP, N.M., LOHR, J., THORP, SR. ‘Videoconferencing 

psychotherapy: a systematic review.’ Psychological Services. n.º9 (2012), pp.11-131. 

BARAK, A., HEN, L., BONIEL-NISSIM, M., SHAPIRA, N. ‘A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based 

Psychotherapeutic Interventions.’ Journal of Technology in Human Services. n.º26 (2008), pp.109-160. 

TELEPSIQUIATRIA E TELEPSICOLOGIA – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

É na busca incessante da qualidade de vida numa fase avançada da existência do ser humano, designadamente a prestação de cuidados especializados de saúde mental ao 

idoso, que a tecnologia poderá revelar-se uma solução inovadora, mais abrangente e prática para as instituições. Neste âmbito, a telepsiquiatria e a telepsicologia poderão ser 

soluções. A telepsiquiatria e a telepsicologia podem definir-se como a prestação de cuidados de saúde mental à distância através das tecnologias de comunicação. A tecnologia 

usada com mais frequência é a videoconferência em tempo real. 

(Backhaus et al., 2012; Barak, Hen, Boniel-Nissim, Shapira, 2008; Gajaria, Conn, Madan, 2015; Gentry, Lapid & Rummans, 2019; Hilty et al., 2013; Ramos-Ríos, et al., 2012;) 

Principais Funcionalidades  Vantagens 

• avaliação do estado mental do idoso; 

• intervenções especializadas de Psiquiatria e Psicologia, adaptadas a cada idoso; 

• acompanhamento psicoterapêutico e aconselhamento; 

• acompanhamento permanente do idoso – marcação/alteração de consultas, 

monitorização da evolução, atualização da terapêutica farmacológica; 

• trabalho em equipa: acompanhamento regular da equipa multidisciplinar que presta 

cuidados ao idoso e/ou aos familiares; partilha de informação e discussão de casos . 

• evidência positiva sobre a eficiência, viabilidade, resultados, custo e aceitação por 

parte dos clientes e técnicos; 

• presença de problemas do foro mental na população idosa; 

• suprir a dificuldade no acesso a serviços especializados de saúde mental nos idosos 

que residem em zonas geograficamente mais isoladas ou com mobilidade reduzida;  

• suprir a falta de técnicos especializados em saúde mental nas estruturas residenciais 

para idosos. 

CONCLUSÃO 

A telepsiquiatria e a telepsicologia são uma solução na intervenção com idosos, dado o índice de 

envelhecimento em Portugal, a presença de doença mental nesta faixa etária e a necessidade 

premente de garantir um envelhecimento ativo, promovendo uma maior qualidade de vida na velhice. 

Esta realidade tecnológica tem permitido melhorar o acesso dos idosos aos cuidados em saúde 

mental e tem rentabilizado o trabalho dos técnicos perante exigências cada vez maiores na prestação 

de serviços especializados no contexto geriátrico. 


