
PROGRAMA ATENÇÃO PLENA PARA 

SENIORES

FERRAMENTAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA



O QUE É O MINDFULNESS?

• O conceito de Mindfulness (Atenção Plena) define o ato de estar consciente e atento, ao que sucede no interior e ao redor de si
mesmo, em cada momento presente, de forma recetiva e sem emitir juízos de valor.

• A Atenção Plena pode ser entendida ou como um estado temporário, ou como traço de personalidade (tendência natural para exibir
mais, ou menos atenção plena), isto é, pode ser tanto uma condição momentânea que varia no mesmo indivíduo ao longo do tempo,
como também uma capacidade inata, que varia de pessoa para pessoa. Atingir estados mais mindful, ou aumentar a nossa tendência
natural para exibir mais atenção plena, pode ser alcançado através de práticas mais formais como a Meditação e o Yoga, ou de forma
mais informal, realizando diversas atividades de forma consciente.

• A meditação da atenção plena tem sido usada na promoção do bem estar e como abordagem ao stress e muitas outras questões
físicas, cognitivas e emocionais, numa vasta gama de populações e condições médicas. O motivo para esta larga difusão é que a
meditação da atenção plena é um método para trabalhar com a mente - e, em particular, com os pensamentos, emoções e sensações
que surgem na mente - que pode ser adaptado à condição específica ou à população alvo. Geralmente, o método básico de
meditação - por exemplo, usar a respiração como objeto de foco - pode ser ensinado a quase todos, independentemente da sua
condição clínica. Da mesma forma, as atitudes cultivadas na meditação da atenção plena, como a ausência de julgamento, aceitação,
paciência, curiosidade e compaixão, não estão ligadas a nenhuma população ou condição em particular, podendo também ser
trabalhadas mediante um programa especifico e especialmente elaborado para esse efeito.



Com os seniores são necessárias algumas adaptações nos

métodos habituais de meditação, como resposta às

limitações físicas encontradas pelos adultos à medida que

envelhecem, por exemplo, a diminuição da força,

flexibilidade e equilíbrio à medida que ficamos mais velhos.

Além disso, as articulações ficam mais rígidas e diminui a

mobilidade articular. Contudo, algumas simples adaptações

nas posições dos vários tipos de exercícios de meditação

permitem que os adultos mais velhos se envolvam

totalmente nestas práticas de meditação da atenção plena e

ainda assim recebam todos os benefícios do programa.



BENEFÍCIOS COGNITIVOS
Vários estudos sugerem um efeito positivo das técnicas de meditação sobre as funções cognitivas no contexto do envelhecimento e das
doenças neurodegenerativas (Marciniak, et al. 2014). Especificamente em populações idosas a Atenção Plena e a meditação ajudam a
melhorar:

• A memória a curto prazo, a velocidade percetual, a atenção e a função executiva (Pakash et al, 2012)

• A saúde mental e emocional (Moss et al, 2012)

• A perda de memória (Hyer et al, 2013)

• As funções executivas (Moynihan et al., 2013)

• A cognição e o bem-estar de idosos com perda cognitiva leve (Wells et al., 2013)

• A cognição e memória melhoraram em doenças neurodegenerativas (Newberg et al, 2014)

Benefícios Físicos e Emocionais

A Atenção Plena diminui:

• O sofrimento psicológico (Young et al, 2010)

• O sentimento de solidão e a expressão genética pró-inflamatória em idosos (Creswell et al., 2012)

• Lombalgia, melhorando a qualidade de vida (Morone, et al., 2008)

• Pressão arterial (Palta et al., 2012)

A Atenção Plena melhora:

• Qualidade de vida relacionada com a saúde (Moss et al., 2013)

• Melhora o sono e reduz a ruminação, ansiedade e depressão (Foulk et al 2013)



OBJETIVOS DO PROGRAMA:

• Este programa partilha os seguintes objetivos gerais juntamente com outros programas baseados em mindfulness:

(a) promover a consciência da ocorrência de respostas automáticas; (b) exercer a auto-observação de eventos mentais e

emocionais que desencadeiam reações automáticas; (c) encorajar respostas mais adaptativas, como alternativa às

reações automáticas; e (d) desenvolver aceitação e compaixão em relação aos próprios eventos internos e externos.

• Além disso, este programa inclui objetivos específicos para seniores, incluindo:

(a) estimular habilidades verbais relacionadas à consciência de experiências internas; (b) estimular o movimento

consciente no contexto das suas limitações físicas; (c) experimentar sentimentos de perda de controlo, sem nutrir outros

pensamentos, como o risco de perda de autonomia; (d) como desvencilhar-se de pensamentos negativos e crenças

erradas frequentes em pessoas idosas (por exemplo, "Eu sou velho demais para mudar", "É normal sentirmo-nos tristes

quando envelhecemos") (Tison and Hautekeete 2001); e (e) melhorar e reforçar o ajustamento positivo perante as

dificuldades típicas com que os idosos têm de lidar na sua vida diária (por exemplo, problemas de saúde com

consequências físicas irreversíveis, limitações psicossociais como incapacidade de dirigir ou morte de pares).



Estrutura:

Este programa de Atenção Plena para seniores foi concebido como um processo de grupo, onde os participantes e instrutores se

reúnem regularmente para aprender e praticar. O núcleo deste programa de Atenção Plena ocorre durante estas sessões práticas,

onde cada participante se conecta ao seu mundo interior em simultâneo com os demais participantes que praticam na mesma sala.

Assim, cada participante pode relatar a sua experiência interior única, que terá sucedido nesse momento comum compartilhado.

Geralmente os participantes estão sentados em círculo, o que permite também que outras informações subtis e inerentes sejam

transmitidas dentro do grupo.

Como nos outros programas baseados em mindfulness que estimulam a consciência corporal, este programa incorpora movimentos

conscientes através de várias posturas e exercícios de caminhada. Esta componente é particularmente importante no contexto do

envelhecimento, onde os movimentos se podem encontrar condicionados devido a dores artríticas ou outras limitações físicas. Os

participantes aprendem oito movimentos adaptados, tanto em posição sentada quanto em pé. O objetivo é despertar a consciência da

parte superior do corpo, mobilizando gentilmente as articulações. Estes movimentos podem estimular e possivelmente fortalecer o

tônus muscular, assim como o equilíbrio quando em pé (mobilidade da parte superior do corpo, coordenação motora das mãos,

equilíbrio em cada pé, etc.). Este programa promove assim a oportunidade de se tornarem mais conscientes das tensões e

movimentos da parte superior do corpo, permitindo uma melhor compreensão das sensações corporais.



PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES:

Todas as sessões começam com um período de silêncio que por vezes será estruturado com uma meditação guiada.

A movimentação consciente (Yoga) faz também parte de cada sessão.

Os restantes conteúdos serão realizados de forma alternada seguindo uma lógica de continuidade de acordo com as

especificidades do grupo.

Conteúdos das sessões:

1. Introdução à atenção plena e breve explicação dos seus mecanismos de atuação;

2. Exercícios de meditação da atenção plena: respiração profunda, body scan, exercícios de conscientização dos processos

mentais, etc.;

3. Meditação e treinos de neuroplasticidade;

4. Yoga suave;

5. Meditação imagética guiada;

6. Comunicação e vocabulário emocional;

7. Atenção plena informal – praticar a manutenção da atenção através de atividades conscientes específicas;

8. Leitura de contos conscientes e discussão conjunta.



DURAÇÃO/FREQUÊNCIA:

1H/1H30 (dependendo do número de alunos) 
UMA VEZ POR SEMANA

CUSTOS POR ALUNO
SESSÃO: 40€ HORA  
MENSALMENTE: 25€
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