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MAIS SAÚDE MENTAL PARA TODOS: “Violência doméstica – proteção ou tratamento?” 

 

No dia 17 de outubro de 2016 a U.S.P. 

participou no colóquio “Violência familiar – 

proteção ou tratamento?”, iniciativa promovida 

pela Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental – 

Centro Hospitalar São João no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial da Saúde 

Mental: MAIS SAÚDE MENTAL PARA TODOS. 

Moderado pelo Dr. Roma Torres, diretor da 

Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental (CPSM) do 

Centro Hospitalar de S. João (CHSJ), foram 

intervenientes a Dra. Eduarda Ferreira, Médica Saúde Pública, Coordenadora da USP e coordenadora 

da Equipa Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) do Aces Porto Oriental, e do CHSJ, a Dra. Isabel  

Brandão, Psiquiatra e Coordenadora da Unidade de Psiquiatria do Jovem e da Família e 

coordenadora da EPVA do CHSJ, a Enfermeira Gustava Martins da Clínica de Psiquiatria e Saúde 

Mental do Centro Hospitalar de São João (CPSM) e elemento da equipa EPVA e o Dr. Miguel Sampaio, 

Assistente Social também da EPVA do CHSJ.  

O enfoque foi a abordagem sistémica das situações de saúde mental num trabalho de parceria e 

articulação interinstitucional, com realce ao trabalho desenvolvido e à articulação entre a USP do 

ACES Porto Oriental e a CPSM do CHSJ. Debateu-se o papel dos profissionais de saúde e da 

comunidade, face aos determinantes da saúde mental, do estigma e do papel dos fármacos para o 

bem-estar e saúde na Saúde Mental. Destacou-se a falta de respostas para as situações quando não 

está em causa apenas o ajuste de medicação. Nas situações ligadas à Violência e apesar dos 

compromissos assumidos pelos diferentes países, e pelo nosso governo, assistimos a 

constrangimentos na proteção das 

vítimas, quer nas respostas quer no 

impacto negativo que a vítima sofre 

quando tem que ficar confinada a um 

abrigo quando quem agride fica em 

liberdade. 
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