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Quem somos e o que fazemos? 

 

Somos a Psiquiatria Comunitária da Clinica de Psiquiatria 

e Saúde Mental do Centro Hospitalar de São João - 

Diretor: António Roma Torres 

Esta Unidade tem como missão elaborar um 

atendimento psiquiátrico de proximidade em 

colaboração com os centros de saúde da área de 

residência e outras estruturas locais com o objetivo de uma intervenção em crise que previna a cronificação 

ou psiquiatrização de novos casos de natureza reativa e um programa de apoio à reabilitação de psicóticos 

que lhes permita uma melhor inserção socioprofissional evitando internamentos repetidos ou 

institucionalização continuada. 

Mais uma vez a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem sensibilizar a população mundial para o tema da 

Saúde Mental e da Doença Mental, colocando como prioridade neste ano 2016 os “Primeiros socorros 

Psicológicos”. Nesta linha, o Centro Hospitalar de São João, congratula-se, pois, esta clinica procurou e 

procura dar resposta a esta prioridade através de uma consulta de Crise (Primeiros socorros psicológicos) 

que funciona desde 2008.  

Possui Consultas de Especialidade:  

 Psiquiatria Comunitária - Consulta destinada a pessoas com doença mental grave e crónica. 

 Intervenção em Crise - Consulta que se destina a pessoas em situação de crise, a intervenção está 

vocacionada para situações como luto e perdas, separações ou divórcios, desemprego, entre outras. 

Pretende-se efetuar uma intervenção breve, ativa e de suporte com o objetivo de ajudar a pessoa a 

resolver a situação de crise, desenvolvendo respostas mais adaptativas e evitando a cronificação dos 

sintomas e a possível evolução para perturbações psiquiátricas mais graves. 
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 Perturbação Stress Pós-Traumático - É uma consulta específica para o tratamento da Perturbação de 

Stress Pós-Traumático, que conta com uma equipa composta por Psiquiatra e Psicólogos. A 

referenciação não está restrita à área assistencial do Centro Hospitalar de São João, pelo que os 

doentes podem ser encaminhados pelos Centros de Saúde de toda a região norte do país, bem como 

por outras especialidades deste Hospital. A intervenção psicoterapêutica tem como objetivo 

fomentar um ambiente seguro para que os doentes consigam ultrapassar as emoções negativas 

relacionadas com o evento traumático e reorganizar o seu significado. 

 Perturbações Borderline da Personalidade (PBP) – Consulta especializada no tratamento de 

perturbações borderline da personalidade, que promove oportunidades para a mudança de 

comportamentos e reabilitação. 

 Consultoria nos Centros de Saúde - A Consultoria de Psiquiatria consiste na avaliação e orientação 

por médico psiquiatra nos Cuidados de Saúde Primários de doentes referenciados pelos seus 

médicos de família. Pretende dar resposta a situações de patologias mentais frequentes na 

população, privilegiando uma relação de proximidade com o Centro de Saúde. A consultadoria 

abrange toda a área assistencial da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, sendo realizada em várias 

unidades funcionais dos ACeS de Porto Oriental e de Maia/Valongo. 
 

Usufrui também de várias estruturas que pretendem intervir, reintegrar e reabilitar o doente, mantendo-o 

próximo da família e da comunidade:  

 

 Hospital de Dia - Programa de hospitalização parcial, que tem como objetivos, a compensação e 

estabilização psicopatológica, a facilitação e reinserção psicossocial e também a reabilitação 

psicossocial na doença mental grave. 

 Unidade Residencial de Transição (URT) – Unidade Residencial com lotação de 12 lugares, que se 

destina ao tratamento e reabilitação do doente mental grave, permitindo a pacientes estabilizados 

do ponto de vista sintomático, uma progressiva recuperação das suas capacidades, assim como uma 

maior autonomia na sua organização diária. A supervisão de iniciativas em grupo e individuais, bem 

como o acesso a atividades desenvolvidas na comunidade constitui um instrumento de grande 

importância clínica. 

 Unidade de Ação para o Desenvolvimento e Integração (UADI) - Unidade Sócio Ocupacional de 

ambulatório que se destina a desenvolver programas de reabilitação psicossocial e 

desinstitucionalização de pessoas entre os 18 e os 60 anos de idade, com diagnóstico de doença 

mental grave, estabilizadas clinicamente, e com moderado a reduzido grau de incapacidade 

cognitiva, mas que apresentem défices nas áreas relacional, ocupacional e de integração social. 

 Unidade Residencial para Perturbações Borderline da Personalidade – Unidade residência com 

lotação de 4 lugares, que é orientada para o tratamento de doentes com diagnóstico de 

Perturbações Borderline da Personalidade, maiores de 18 anos, que podem ser orientados a partir 

da Consulta Externa de Psiquiatria, Serviço de Urgência de Psiquiatria ou Cuidados de Saúde 

Primários. 

 Atividades de Reabilitação em Ambulatório (ARA) – Atividades desenvolvidas para doentes em 

ambulatório, que passam por: intervenções psicoterapêuticas individuais e em grupo, grupos psico 
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educativos para doentes e famílias, reabilitação cognitiva, treino de funcionalidade, relaxamento, 

entre outros. 

 Equipas Multiprofissionais Comunitárias de Saúde Mental - Serviço assistencial dirigido a pessoas 

com doença mental grave, mediante visitas domiciliárias / tratamento assertivo na comunidade. 

 Gabinete de Antipsicóticos Injetáveis de Absorção Prolongada - Para os utentes que necessitam de 

fazer terapêutica com antipsicóticos em formas de absorção prolongada, a unidade dispõe de uma 

estrutura para a administração destes fármacos, em ambos os pólos (Porto e Valongo). Este sistema 

permite a integração dos dados do tratamento injetável dos doentes, o agendamento das 

administrações e a monitorização efetiva da terapêutica instituída. Inclui também o envio 

automatizado de avisos por SMS para os utentes e, se necessário, para os seus familiares e 

profissionais de saúde, com o objetivo de facilitar e promover o cumprimento da terapêutica 

proposta. 

A psiquiatria comunitária enquanto modelo de intervenção na área da saúde mental e na doença 
não poderá atingir o objetivo a que se propõe, SAUDE MENTAL PARA TODOS, se não tiver como 
parceiro fundamental a medicina geral e familiar. Só um profundo trabalho de equipa servirá este 
sonho. E como todos sabemos, o sonho é uma constante na vida. «Enquanto o homem sonha, o 
mundo pula e avança» 

                 Rosário Curral, Coordenadora da Unidade Psiquiatria Comunitária 

 


