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CONCLUSÃO

As boas práticas na área da Saúde Mental, nomeadamente, a estimulação cognitiva e multissensorial com idosos, alinham-se com o Plano Estratégico da Parceria Europeia para o Envelhecimento Ativo e Saudável por várias razões, nomeadamente:

a) constituem uma abordagem preventiva e altamente benéfica para as pessoas mais velhas, com reduzido custo; b) promovem o empowerment dos idosos para maiores níveis de independência e autonomia, e por mais tempo, no seu ambiente

doméstico e comunidade, e, portanto, ajuda-os a permanecerem socialmente ativos; c) potenciam o bem-estar, a QdV e a autonomia em situações em que os idosos tenham necessidade de institucionalização em Estruturas Residenciais para

Pessoas Idosas (Apóstolo et al., 2013). É então importante investir numa intervenção precoce ao nível da saúde mental dos idosos, recorrendo a intervenções não farmacológicas que parecem ter um papel fundamental uma vez que, ajudam a maximizar

o funcionamento cognitivo e o bem-estar da pessoa idosa, bem como, a preservar as suas capacidades, pelo maior período de tempo possível, mantendo assim a sua autonomia, conforto e dignidade.

METODOLOGIA

Revisão sistemática da literatura com pesquisa bibliográfica na Pubmed® e UpToDate®, usando os termos, “ageing”, “cognitive impairment”, “geriatric depression”, e “cognitive stimulation”.

.

RESULTADOS

As funções cognitivas mais afetadas nos idosos são a atenção, a concentração, a velocidade de processamento, as funções executivas, bem como a memória, devido a défices de codificação e recuperação (Gonçalves, 2012). Sendo assim, a idade surge

como um fator de risco para o desenvolvimento de demência (Vigário, 2012).

A depressão é uma das principais perturbações no idoso - cerca de 14% dos idosos nacionais (Almeida & Quintão, 2012) ; - gera sofrimento emocional e físico, diminuição da QdV, aumento do risco de morte e agravamento de patologias orgânicas (APA,

2013) . Carateriza-se por queixas somáticas, hipocondria, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, tendência autodepreciativa, humor deprimido, alterações do sono e do apetite, ideação paranóide e pensamento recorrente de suicídio (Almeida &

Quintão, 2012).

Verifica-se uma estreita relação entre as perturbações afetivas e o declínio cognitivo (Millan et al., 2012), na medida em que o funcionamento cognitivo do idoso encontra-se relacionado com a sua saúde mental e bem-estar psicológico (Irigaray, Schneider &

Gomes, 2011) e a depressão pode alterar os processos motivacionais da memória, bem como a motivação para as atividades de vida diária e a satisfação com a vida (Lezak, Howieson & Loring, 2004).

O crescimento da população idosa é um fenómeno mundial (Souza & Chaves, 2005) e Portugal não contraria esta tendência.

Desde o ano 2000, o número de idosos ultrapassou o número de jovens em Portugal, e as projeções estimam que o número

de idosos passará de 2,2 em 2018 para 3,0 milhões de pessoas em 2080 (INE, 2020).

Sistemas de saúde pública - têm trabalhado no sentido da melhoria das políticas e das

práticas sociais, contribuindo assim para um envelhecimento ativo e saudável.

Profissionais de saúde - devem estar sensibilizados para o desenvolvimento e a promoção de

cuidados especializados que minimizem estas alterações, promovam a autonomia, e atrasem

a subsequente institucionalização dos idosos (Frade, Barbosa, Cardoso, & Nunes, 2015).

É premente a necessidade de planear/adaptar as intervenções geriátricas, não só na deteção

precoce das patologias demenciais e/ou afetivas, como também na implementação de

estratégias/programas de prevenção e intervenção nestas patologias

Sabe-se que o envelhecimento, a nível psicológico, pode traduzir-se em alterações cognitivas, afetivas e sociais (Gonçalves,

2012).

As modificações de origem neuropsicológica têm sido alvo de maior investigação, dado que são as alterações cognitivas as

que aparentam comprometer mais o bem-estar biopsicossocial do idoso (Souza & Chaves, 2005), na medida em que se traduzem

em incapacidades e limitações, nomeadamente, diminuição da mobilidade, tomada de decisão, perda de memória,

dificuldade na gestão das rotinas diárias, entre outras (Rodrigues, 2019).

Outro fator psicopatológico preponderante é a elevada frequência de depressão geriátrica (Frade, Barbosa, Cardoso, & Nunes, 2015),

que influencia a qualidade de vida (QdV) dos idosos.

Estudo Autores Ano Resultados da Estimulação Cognitiva e/ ou Multissensorial

1 Léonie e colaboradores 2010 Potencia uma melhoria substancial após o tratamento, nomeadamente, em termos de memória, QdV e humor

2 Irigaray, Schneider e Gomes 2011 Potencia a manutenção e a melhoria das funções cognitivas, e tem um papel primordial na prevenção e redução dos sintomas depressivos 

3 Miranda 2012 Potencia o aumento da funcionalidade e a promoção do bem-estar e QdV nos idosos 

4 Apóstolo e colaboradores 2013 Potencia a prevenção do compromisso cognitivo, a fragilidade cognitiva, a dependência, o isolamento, a solidão e os sintomas depressivos; melhora a QdV e 
o bem-estar, e a autonomia; e promove a proatividade e a interação social

5 Zimmermann e colaboradores 2014 Potencia o evitamento de alterações cognitivas durante o processo de envelhecimento, trazendo benefícios importantes para os idosos

6 Tavares, Schimidt e Witter 2015 Potencia a melhoria do desempenho cognitivo dos participantes, bem como uma redução dos sintomas depressivos (estimulação das funções cognitivas 
como atenção, concentração, linguagem, planeamento, capacidade visuo-espacial, flexibilidade mental, raciocínio, organização percetiva, e memória)

7 Lousa 2016 Potencia a obtenção de efeitos positivos na funcionalidade e QdV, e os próprios idosos reconhecem as mudanças positivas e valorizam estas intervenções

8 Nunes 2017 Potencia a melhoria do desempenho cognitivo, psicossocial e funcional dos idosos

9 Parola e colaboradores 2019 Potencia a redução dos sintomas depressivos e da vulnerabilidade depressiva nos idosos, bem como na manutenção e melhoria dos processos cognitivos

10 Rodrigues 2019 Potencia consequências positivas no desempenho cognitivo dos idosos 
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