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A Intervenção em Saúde Mental e a experiência da 

USP Porto Oriental 

Com base no tema proposto para a comemoração do Dia 

Mundial da Saúde Mental: "Dignidade na Saúde Mental: 

Primeiros Apoios de Saúde Mental e Psicológica para Todos" a 

USP pretende demonstrar como a promoção, proteção e 

melhoria da Saúde Mental da nossa comunidade é um trabalho 

de persistência e continuidade, que depende da intervenção 

conjunta e concertada quer das intuições prestadoras de 

cuidados e serviços de saúde e saúde mental saúde quer da 

comunidade, como sendo o sector social, educação, justiça, 

autarquia, IPSS, ONG’s num trabalho que se quer de efetiva 

parceria, articulação e rentabilização de recursos.  

A USP, enquanto Observatório de Saúde, identifica as 

necessidades de saúde da população, os seus determinantes, afirmando-se como elemento de ação 

e dinamizador do estabelecimento de parcerias, intervenção e estratégi as de cooperação 

intersectorial pelo que estabeleceu continuidade na intervenção em saúde mental, pe los resultados 

e da experiencia adquirida, desde 2004, através dos diagnósticos territoriais realizados em 

articulação com os parceiros, a nível do concelho do Porto e posteriormente, em 2009 com o Projeto 

de Intervenção Comunitária em Saúde Mental ainda no âmbito do trabalho concelhio. 

Também no que concerne à saúde mental, o Diagnóstico de Situação de Saúde do ACES dirige a 

nossa intervenção. Este trabalho desenvolve-se numa metodologia de planeamento: há a 

identificação dos problemas e vulnerabilidades associadas à situação ou à doença, uma identificação 

das necessidades, quer técnicas, quer sentidas por quem vive ou acompanha a situação, identificação 

dos fatores, quer de risco, quer protetores, a definição conjunta das prioridades e a tarefa que cada 

um vai assumir para o encontrar da resposta ao problema, que pode passar apenas pela 

monitorização da situação. O processo para “a melhoria da saúde mental” na nossa população, 

assenta na articulação e cooperação intersectorial, num trabalho conjunto de colaboração entre os 

parceiros. 

A finalidade do trabalho é contribuir para a promoção da saúde mental, melhorar a qualidade de 

vida e bem-estar dos indivíduos da nossa população. 

Neste contexto, é a nossa pretensão: 

 Elaborar e estabelecer protocolos de colaboração e atuação com as intuições parceiras para 

efetivar a articulação e o acompanhamento dos casos com problemas ligados à saúde mental  e  ou 

de risco. 

 Desenvolver respostas de apoio para os indivíduos, familiares e/ou cuidadores que acompanham 

estas situações. 
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 Elaborar o Diagnóstico de situação de saúde mental na população do ACES, 

Para alcançar os objetivos propostos, organizou-se o trabalho por área: 

 A qualidade de vida e bem-estar e saúde mental, em meio escolar/comunitário e família  

 Saúde Mental em Grupos Vulneráveis: crianças e jovens sinalizados, idosos com idade superior a 

65 anos sinalizados, perturbação mental em contexto de violência doméstica 

 Saúde mental associada à patologia socio-psiquiátrica 

 Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo de Vida (Crianças, jovens, Adultos, Idosos)  

Entre 2010 e 2015, as atividades desenvolvidas permitiram a criação e o alargamento da rede de 

parceiros, a definição de um protocolo de intervenção para cada caso com a nomeação de um gestor 

para acompanhar e monitorizar a situação. 

Para este protocolo, plano individual de intervenção, acompanhamento e monitorização de cada 

caso, há a colaboração dos diferentes intervenientes, quer a nível do hospital, quer junto do médico 

e da equipa de família, quer no suporte social. 

Resultados da intervenção em saúde mental ________________________________ 

1. Rede Parceiros:  
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2 – Protocolos/Acordos de colaboração até 2015 
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Protocolos/Acordos de colaboração

 

 

3 - A rede de cooperação e articulação intersectorial criada entre a U.S.P. e as diferentes Unidades de Saúde 

do ACES, Equipas/Núcleos e parceiros da comunidade tem-se traduzido no facto de todos os casos sinalizados  

passarem a dispor de um protocolo adaptado à  situação e de uma figura de gestor para acompanhamento e 

monitorização da situação.  
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4 - A informação em saúde mental na população referenciada à USP - Pedidos de Avaliação Compulsiva  

 
 
 

 
5 – Mandatos de condução - resultados 
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6 - Motivos de referenciação 

Perturbações mentais e comportamentais identificadas nos casos sinalizados 

 
 

 
 
 

 
Fatores de vulnerabilidades – sociais e ambientais 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    
outubro 2016 

6 

 

No que concerne à Saúde Mental, tendo como fonte de dados os suportes de informação da USP., decorrentes 

da ação intersectorial, do trabalho desenvolvido pela equipa nas diferentes atividades, identificamos como 

fatores de proteção o empenho dos diferentes atores na partilha da informação e na concertação das 

respostas dentro das competências e funções de cada instituição ou equipa. 

O trabalho de proximidade, o acompanhamento e monitorização dos casos e a articulação entre as di ferentes  

equipas dos serviços de saúde e das instituições da comunidade, promovem a participação e adesão dos 

utentes aos serviços de saúde de forma voluntária e assistida  prevenindo a agudização das suas patologias.  

 

Patrícia Andrade, Psicóloga, USP Porto Oriental 
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