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A Saúde Mental e a Saúde Pública  

É difícil saber por onde começar: os conceitos sobre Saúde ou o que 

compete à Saúde Pública…? O diagnóstico de saúde ou os determinantes da 

saúde…? A nossa visão diferente da visão clínica, quando olhamos para o 

ambiente e para os fatores determinantes da saúde que vão para além do 

individuo e revelam-se no individuo.  

E foi a trabalhar no diagnóstico territorial ligado a grupos vulneráveis,  com 

equipas de rua no âmbito das dependências, da prostituição e de quem 

vivia como sem abrigo, que começamos a trabalhar “pensando” na saúde 

mental. E os fatores de risco nas situações de doença que mereciam a nossa atenção tinham sempre perturbações 

de personalidade, alterações do comportamento…doença mental…e a intervenção não podia  ser apenas um 

tratamento farmacológico a acompanhar o doente. Fomos ensinados, quem trabalha em saúde Pública, em olhar 

ao derredor do doente: no que o rodeia, casa, amigos, vizinhos, família…e nas questões de saúde mental, a família 

e os amigos são tanto sofredores como parceiros para o tratamento e há que os capacitar e dar estratégias para 

saber como agir ou estar atento aos sinais e sintomas que possam merecer uma intervenção clínica. Não é o ato 

de diagnosticar e medicar que vai resolver todo uma situação de problema psiquiátrico ou de sofrimento mental e  

não é o “todo” do individuo doente que vai à consulta.  

Antes do PORI (programa Operacional de Respostas Integradas, em 1999, estive a rever os meus apontamentos, 

fizemos uma equipa junto com o Jorge Barbosa (do CRI Oriental), com o António Caspurro, da ARRIMO, e não 

consigo lembrar de outros nomes…fizemos um diagnóstico por locais das situações e vulnerabil idades que cada 

um identificava para planearmos uma resposta conjunta de forma a rentabilizar os saberes de cada equipa. 

Toda a experiência partiu de Campanhã, Centro de Saúde onde eu estava como médica de Saúde Públ ica. É com 

um sorriso que penso no “serviço”, que contava com 3 pessoas, inicialmente: eu, desde muito cedo um interno de 

saúde pública, uma enfermeira e uma assistente técnica… mais tarde entrou outra enfermeira e, sim, 

trabalhávamos junto da população…e as situações de saúde mental eram identificadas e visitadas, de forma a 

verificarmos onde estava o fator que levava a referenciação e “recaídas”. E o diagnóstico foi sendo feito, quer na 

identificação de problemas e de necessidades, quer na identificação dos recursos que existiam para além dos 

serviços de saúde. 
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Embora em cada Centro de Saúde se desenvolvesse o trabalho de saúde pública, a função de Autoridade de Saúde 

tinha uma hierarquia: o Delegado de Saúde concelhio. Com a nomeação do Dr. Arnaldo Araújo como Delegado de 

Saúde concelhio, foi possível organizar-se um “serviço” que hoje se assemelha à Unidade de Saúde Pública. E a 

experiência de Campanhã passou a crescer e a melhorar. 

Quando penso neste percurso é como se estivesse a reviver anos passados: para além do trabalho em articulação 

com o Projeto “Porto Feliz”, já trabalhávamos num conceito de atendimento integrado com as equipas d e serviço 

social da APF, da ainda existente Liga Portuguesa de Profilaxia Social (equipa da VAMP) com as equipas dos CAT 

(ainda eram assim designados), com as equipas de Rua, com a junta de freguesia, com as Escolas, estávamos em 

2004 e o protocolo que estabelecemos designava-se por Plano Integrado de Saúde Comunitária – PISC, a nossa 

equipa tinha um nome “PISC”.  

Que problemas se identificavam: cada vez era maior o número de solicitações de intervenção no âmbito da Le i  de 

Saúde Mental, para os Mandados de Condução para avaliação compulsiva ao serviço de urgência, em contextos 

que não se enquadravam nos pressupostos legais que essa lei apresentava: perturbação comportamental, 

violência doméstica e familiar, quadros demenciais com dependência e situação social de risco, dependência e 

consumo abusivo de álcool e drogas. Por outro lado, eram frequentes os reinternamentos de casos com fatores 

sociais que levavam a descompensação do seu quadro psiquiátrico. E as perturbações mentais ou 

comportamentais em grupos vulneráveis, como os idosos, crianças em contextos de risco, indivíduos em exclusão 

social, imigrantes, sem abrigo. E diferentes instituições a trabalhar com os indivíduos portadores de anomalias ou 

perturbação mental sem articular com os serviços de saúde. 

Da equipa de “Saúde Comunitária” do concelho do Porto, de um serviço que formalmente não existia – o serviço 

da Autoridade de Saúde, onde se localizava o Delegado de Saúde, começa a ser necessário estruturar respostas 

para os problemas identificados no concelho, a nível dos grupos vulneráveis, dos comportamentos aditivos, dos 

crescentes pedidos de Mandado de Condução para avaliação Compulsiva, dos riscos de abandono de tratamento 

da Tuberculose (doença que sempre teve uma alta incidência na cidade do Porto)  e dos crescentes territórios 

ligados a problemas de violência e insalubridade….E vai sendo aumentado o leque de parceiros.  

Mas a saúde mental estava sempre presente: fator de risco e fator de proteção…não podíamos descurar este 

ultimo. Precisávamos de fazer crescer a nossa equipa com outro saber e conseguimos fazer prova da necessidade 

de um novo elemento. E mostramos que os fatores de risco tinham correlação com problemas de saúde mental 

pelo que as estratégias de intervenção deviam levar em conta os modelos comportamentais.  

Para quem trabalhávamos? Para as pessoas com perturbações mentais, comportamentais ou com perturbações 

psiquiátricas, ou em situação de risco e vulnerabilidade mas também para os profissionais das diferentes 
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instituições, até de saúde, que trabalham com o doente mas sem o olhar integrador do problema no ambiente, 

para as famílias e para os prestadores de cuidados. 

Por outro lado, havia a necessidade de trabalhar com novos modelos: a saúde tinha novas ambições, os 

determinantes da saúde estavam ligados aos comportamentos, à saúde mental e as respostas para se obterem 

ganhos em saúde deviam ser pensadas em conjunto com os parceiros. A então Subregião de Saúde do Porto foi 

sensível ao nosso pedido fundamentado pelas atividades que estávamos a desenvolver e pelo que pretendíamos: 

aumentar o trabalho de proximidade na população, observando e intervindo nas problemáticas identificadas. E 

conseguimos uma Psicóloga para trabalhar com a equipa da “Saúde Pública”…estávamos em 2000…  

Qual era a nossa estratégia? A articulação e cooperação intersectorial e interinstitucional entre os diferentes 

atores no âmbito da saúde mental, criando as ligações com programas, serviços, e atividades para ser possível 

implementar uma intervenção integrada.  

 Para além do objetivo de conhecer os problemas, pretendíamos implementar uma intervenção integrada e 

contribuir para reduzir a “psiquiatrização” dos casos.  

Quando chega o PORI, o trabalho de articulação e intervenção integrada na comunidade estava facilitado: af inal já 

há muito trabalhávamos em conjunto, mesmo nos inquéritos epidemiológicos que fazíamos nos locais “históricos” 

da cidade: bairro S João de Deus, para citar apenas um da zona oriental, no bairro Pinheiro Torres (o PT…), na 

Pasteleira ou no Aleixo. Era necessário desenhar os projetos para que todos pudessem conhecer a tarefa que a 

cada um competia até ser possível estar tão interiorizado que passasse a rotina…e foi o que veio a acontecer.  

Lembro-me da necessidade que surgiu: os pedidos constantes para que as crianças fossem encaminhadas para 

uma consulta de pedopsiquiatria, da escola ou do infantário. Era muito mais fácil pensar que com um comprimido 

a criança ficava mais “calma”, não agitava a sala e até podia aprender melhor. O esforço feito para aproximar as 

equipas de pedopsiquiatria da realidade das escolas e, ao mesmo tempo, retirar a carga de doença ou tratamento 

psiquiátrico dos comportamentos das crianças que muitas vezes refletiam o seu ambiente familiar, foi faci litado 

pelo facto de que a equipa de Saúde Pública tinha as competências profissionais para mediar a comunicação entre  

os intervenientes e utilizar a linguagem técnica e o saber médico que a nível hospitalar era reconhecido. E foi feita 

a primeira reunião de serviço hospitalar, na pedopsiquiatria do Hospital de Magalhães Lemos, em 2007, contando 

com a Dr.ª Maria do Carmo Santos e Dr.ª Maria Manuela do Maria Pia e Magalhães Lemos, em que houve a 

presença de professores de uma Escola, naquela situação a EB 2.3 de Leonardo Coimbra. Era visível o empenho 

que os diferentes parceiros tiveram em trabalhar de uma forma articulada.  
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As recordações vão surgindo e nunca pensei em fazer o “livro das minhas memórias”… Vou, assim, recordando 

episódios marcantes para a nossa equipa pelo desafio que se constituía o abrir as portas de instituições, sem 

protocolos escritos. Mas de avanço em avanço, reunimos sem Atas ou noticias nos jornais, e foi construída uma 

rede para as situações em que a saúde mental estava envolvida, tal como em outras situações ou problemáticas. 

Com um elemento reconhecido e de referência, o contacto era estabelecido para se encontrarem as respostas 

perante as situações. Quando o NPISA foi constituído a “Saúde Pública” era reconhecida como um parceiro 

fundamental….mesmo sem protocolos assinados com a ARS Norte, que não chegou a responder ao pedido formal  

da Dr.ª Paula França, do Instituto de Segurança Social. A solicitação para um sem abrigo com patologia mental  já 

seria tratada em estratégia delineada em conjunto por uma equipa que ti nha rostos conhecidos e ficava, ou 

melhor, fica, à distância de um telefonema ou de um email…O ultimo projeto de intervenção foi mesmo no 

Aleixo… E quando fomos para lá, as equipas de rua trabalhavam junto dos consumidores…mas com a nossa 

abordagem, utilizando a Unidade Móvel que havia surgido pelo Programa interministerial da Saúde Materno-

Infantil, levou a que os diferentes problemas fossem alvo da nossa observação e intervenção de uma forma “mais 

aceitável” para toda a população_ afinal eram as mães e as  crianças que “apareciam” na carrinha…não era o 

“droga” ou a “SIDA”…e facilmente os problemas eram tratados de forma a que todos os que ali trabalhavam 

podiam ser parceiros de referenciação, para acompanhamento das situações e para intervenção. A nossa 

estratégia estava a ser levada a cabo: o trabalho em rede com equipas multidisciplinares, de forma integrada e 

continuada, com uma abordagem e intervenção sistémica no âmbito da rede de sistemas sociais de apoio e 

integrado no ciclo de vida. 

Quando em 2009 houve a divisão em dois ACES para o Porto, as rotinas estavam estabelecidas e precisávamos de 

investir noutras intervenções no âmbito da saúde mental…ou melhor, avançar agora no lado oriental, para 

identificar novos desafios…afinal a estrada não termina no sitio onde nós estamos…e a saúde não é apenas um 

conceito.  

A nossa intervenção não se esgota e quando as respostas já estão estabelecidas, o que fazemos passa a ser 

atividade corrente inserida nos programas em curso, mas a dinâmica das comunidades e da nossa população faz-

nos repensar no que fazemos e adequar ao que vamos encontrando.  

As respostas para os problemas de saúde mental estão longe de serem as necessárias, mas as competências que a 

nossa formação nos dá permite-nos continuar a ser ambiciosos para aquilo que podemos, ou melhor, que nos 

propomos fazer, quer com os novos parceiros, quer com os “velhos” parceiros…  

 

Eduarda Ferreira,  Coordenadora da USP Porto Oriental 


