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Intervenção Comunitária em Saúde Mental 

Tendo por base as recentes directivas europeias e alguns relatórios, verifica-se 

uma mudança na intervenção em saúde mental. Segundo o relatório da Joint 

Action, “O desenvolvimento de serviços de saúde mental na comunidade é, por 

várias razões, fundamental para melhorar os sistemas de saúde mental: 

1º - “ Os cuidados na comunidade contribuem para melhorar o acesso aos 

serviços, permitindo às pessoas com doenças mentais manterem as relações 

familiares, as amizades e o emprego durante o tratamento, facilitando a intervenção precoce e a reabilitação 

psicossocial.” 

2º “Os cuidados de saúde mental na comunidade estão associados à continuidade dos cuidados, à maior 

satisfação dos utentes, à maior adesão ao tratamento, à melhor proteção dos direitos humanos e à 

prevenção do estigma.”  

3º “Os cuidados de saúde mental na comunidade contribuem para o desenvolvimento de uma colaboração 

integrada com os cuidados de saúde primários e são particularmente eficazes no tratamento de 

pessoas com co morbilidades mentais e físicas.” 

 

 

Foi neste sentido que, a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do 

CHSJ constituiu a Equipa Comunitária do Idoso, indo ao 

encontro do que é uma prioridade em saúde pública. 

 

 

 

Equipa Comunitária do Idoso 

 

A Equipa comunitária do idoso é composta por uma equipa multidisciplinar, integrada na Residência 

Fernandes da Fonseca, prestando cuidados assistenciais aos utentes e família/cuidadores no âmbito da 

patologia demencial. 
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Área de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maia                                       Freguesias de Bonfim/Paranhos/Campanhã              Valongo 

 

Metodologia 

A Equipa Comunitária do Idoso assume uma metodologia de intervenção assertiva ou gestão de caso.  

Constituição da Equipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenciação 

 

A referenciação à equipa é realizada de forma interna (CPSM) ou externa (cuidados de saúde primários e/ou 

parceiros da comunidade), e posteriormente, realizada uma avaliação pela equipa multidisciplinar e definido 

o plano de intervenção, de acordo com os critérios de inclusão e com os objetivos propostos. 
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Critérios de Referenciação 

- Utentes inscritos/residentes na área assistencial da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental; 

- Utentes com diagnóstico de perturbação Demencial 

- Utentes/cuidadores informais com necessidades de cuidados especializados de saúde mental ao domicilio 

- Utentes com mobilidade reduzida (por doença psiquiátrica ou médica); 

- Utentes com suporte familiar/social comprometido 

- Utentes em fase de transição entre diferentes níveis de cuidados (internamento, residência, Unidade de 

Dia vs estruturas da comunidade) 

Excluem-se:  

- avaliações clinico-psiquiátricas para efeitos de internamento compulsivo 

- casos exclusivamente sociais  

- Utentes sem diagnóstico de patologia Demencial 

 

Objetivos Gerais 

 Garantir a continuidade de cuidados em Saúde Mental e Psiquiatria, deslocando-se à 

comunidade/domicílio dos nossos utentes com perturbações neuro-degenerativas e diminuir a 

necessidade de internamento hospitalar e/ou diminuir o tempo de internamento. 

 Contribuir para a redução da taxa de reinternamento através de acções de articulação comunitária 

específicas e continuidade de cuidados. 

 Articular com estruturas sedeadas na comunidade  

 

 Objetivos Específicos 

   Assegurar o acesso equitativo a cuidados de especializados aos utentes/famílias 

 Promover a descentralização de cuidados 

 Promover a articulação com os cuidados de saúde primários e outras estruturas sedeadas na 
comunidade 

 Reduzir impacto da perturbação demencial 

 Intervir na promoção e prevenção da saúde mental 

 Despiste precoce 

 Garantir adesão terapêutica 

 Reduzir número de reinternamentos 

 Promover autonomia do doente 

 Psicoeducação aos cuidadores informais 

 Estimulação Cognitiva 
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A Equipa Comunitária do Idoso tem intervenção em contexto domiciliário e em articulação com outras 

unidades de saúde e/ou outros parceiros da comunidade. 

A salientar a importância desta intervenção comunitária na consultoria aos cuidados de saúde primários, e 

outras instituições numa participação e intervenção conjunta e de parceria em diferentes projetos. 

 

As políticas de Saúde Mental orientadas para o contexto comunitário pressupõem uma articulação 
privilegiada com os Cuidados de Saúde Primários. Sem a articulação dos cuidados especializados com os CSP, 
a resposta fica fragmentada e com perda da eficiência global.  
 
Neste sentido e, sendo a Demência uma prioridade em Saúde Pública, têm sido crescentes os esforços para 
uma intervenção conjunta e integrada entre a Equipa Comunitária do Idoso e a USP do ACES PO. 
 

“A transição de modelos institucionais tradicionais de saúde mental para modelos baseados na comunidade 
e socialmente inclusivos tornou-se, globalmente e nas últimas décadas, num dos principais objectivos das 
políticas de saúde mental.”(Joint Action on Mental Health and Well-being , 2016) 
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