
U n i d a d e  d e  S a ú d e  P ú b l i c a  
“ Z é  P o v i n h o ”  

Mentalissimamente... 

A questão da Saúde Mental é 
por demais evidente como um 
importante problema de Saúde 
Pública. Basta analisarmos 
todos os indicadores de saúde 
mental disponíveis, nacionais e 
regionais/locais, para perceber-
mos não só a dimensão deste 
problema como a sua tendên-
cia crescente. Também estudos 
levados a cabo nestes últimos 
anos sobre as variáveis do 
ambiente social deram lugar a 
uma tomada de consciência 
sobre a importância dos diver-
sos factores que influenciam a 
saúde mental, particularmente 
factores educacionais e com-
portamentais, stress/”coping” 
e, mais recentemente, situações 
como o desemprego e a pobre-
za. A nível da Saúde Pública, 
muito se pode fazer com o 
intuito de contribuir para a 
redução da carga dos transtor-
nos mentais, mais concreta-
mente: 

 - Na avaliação e monitorização 
da saúde mental das comunida-
des, inclusive das populações 
mais vulneráveis, tais como 
crianças, mulheres e pessoas 

idosas; 

 - Na investigação epidemioló-
gica, como ferramenta básica 
para as decisões políticas e 
definição de estratégias de 
intervenção, bem como na 
gestão e participação de progra-
mas e projectos nesta área. 

É neste contexto que a presen-
te iniciativa da Unidade Local 
de Saúde Pública de Óbidos, 
com a criação deste Boletim 
Informativo, vem contribuir 
para uma importante função 
dos serviços de saúde pública, 
divulgando informação rele-
vante para a melhoria do 
conhecimento do estado de 
saúde da população, no caso 
concreto da saúde mental. 
Além disso, possibilita o forta-
lecimento da cooperação e 
intercâmbio entre os diversos 
serviços e unidades de saúde 
da nossa região. O projecto 
Familiarmente, descrito no 
presente Boletim Informativo, 
é mais uma louvável iniciativa 
de intervenção no âmbito da 
Terapia Familiar, que preten-
demos seja um projecto consis-
tente e integrado.  

A participação e envolvimento 
por parte dos serviços de saúde 
e parceiros da comunidade 
para responder de forma arti-
culada e consistente aos impor-
tantes desafios que, cada vez 
mais, se colocam na área da 
saúde mental, já é há muito 
tempo uma realidade. A priori-
dade dada à área da saúde 
mental no Plano Local de Saú-
de da Região Oeste Norte para 
o triénio 2014-2016, que mui-
to em breve será tornado públi-
co, é uma garantia que vamos 
todos fazer o melhor para hon-
rar os compromissos assumi-
dos.  

Nós estamos aqui! No Oeste, 
no “nosso” Oeste! Apesar dos 
actuais constrangimentos sócio
-económicos, estamos convic-
tos que os organismos que nos 
tutelam não deixarão de estar 
atentos e colaborativos. /JN 

                       

 

Afinal de que falamos, quando 
falamos de Saúde Mental ? 
Nem sempre as coisas são 
fáceis quando queremos cons-
truir definições e conceitos. 
Mas esses recursos são necessá-
rios, como organizadores de 
pensamento e facilitadores de 
comunicação e entendimento 
da realidade. Devem ser sim-
ples, concisos, claros para 

todos por um lado, mas, por 
outro, abrangentes refletindo 
os conhecimentos atuais e a 
opinião de peritos na matéria.  

 

A OMS  tem sido a entidade 
que responde a esses consensos 
que, posteriormente, são divul-
gados nos diferentes países. 

No caso concreto da Saúde 

Mental foi esta a definição 
assumida: “ a saúde mental é o 
estado de bem-estar no qual o 
indivíduo realiza as suas capaci-
dades, pode fazer face ao stress 
normal da vida, trabalhar de 
forma produtiva e frutífera e 
contribuir para a comunidade 
em que se insere"./FP 
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A loucura longe de ser  
uma anomalia, é a condi-
ção normal humana. Não 
ter  consciência dela, e ela 
não ser grande, é ser 
homem normal. Não ter 
consciência dela e ela ser 
grande, é ser louco. Ter 
consciência dela e ela ser 
pequena é ser desiludido. 
Ter consciência dela e ela 
ser grande é ser génio. 

 

Fernando Pessoa 

Aforismo e afins 

Assírio e Alvim,2005 

Saudações 
Jorge Nunes 
Coordenador da USP “Zé Povinho” 

ACES OESTE NORTE 
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saúde mental das popula-
ções; promover a descentra-
lização dos serviços de saúde 
mental, de modo a permitir 
um melhor acesso e a parti-
cipação das comunidades, 
utentes e famílias; promover 
a integração dos cuidados 
de saúde mental no sistema 
geral de saúde, quer a nível 
dos cuidados primários 

Objetivos 

 

“   O PNSM tem como obje-
tivos assegurar o acesso a 
serviços de saúde mental de 
qualidade; promover e pro-
teger os direitos dos doen-
tes; reduzir o impacto das 
perturbações mentais e con-
tribuir para a promoção da 

quer dos hospitais e dos 
cuidados continuados, de 
molde a diminuir a institu-
cionalização dos doentes.” 

 

In Plano Nacional de Saúde 
Mental 2007-2016,  DGS 

Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 

Saúde Mental dos Utentes do ACeS nas Caldas da Rainha 
Inês Campos Matos, Interna do Internato Médico de Saúde Pública 

Números e reflexões … 

Num estudo efectuado (*) entre 2009 e 2012, no concelho das Caldas da Rainha, constituído por uma amostra de 424 utentes inscritos 
no ACeS, com aplicação do questionário General Health Questionnaire – versão GHQ-28,  pretendeu-se  conhecer a realidade comunitária 
desse concelho por referência à Saúde Mental e Bem-Estar Subjectivo. 

Mal-estar 

significativo 
33% 

Mal-estar não 

significativo 
57% 

Sem mal-estar 

0% 

Desconhecido 

10% 

Um em cada três participantes tinha mal-estar significativo, 
sugestivo de patologia psiquiátrica. 
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Dimensões GHQ-28 

As dimensões “disfunção social”, “ansiedade e insónia” e “sintomas 
somáticos” foram as que obtiveram pontuações médias mais eleva-
das. 
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As mulheres tinham pior saúde mental, sobretudo as de baixa 
escolaridade. 
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Acontecimentos de vida perturbadores 
Sim Não

Existe uma relação entre a saúde mental e acontecimentos de vida 
perante a conjuntura económica desfavorável, o desemprego e a 
pobreza. 

(*) “Estudo da prevalência de Patologia Mental, não psicótica  no concelho de Caldas da Rainha” - trabalho realizado por Carla Abrantes (psicóloga), Cecília Neto ( socióloga), 
Jorge Nunes (médico de Saúde Pública), Mafalda Silva (psicóloga), Marina Coelho (psicóloga) e Vitor Coelho (sociólogo), sob orientação de Luis Pais Ribeiro (psicólogo, professor na 
Universidade do Porto), outubro 2011; 
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Familiarmente é a designa-
ção dada a um projeto de 
intervenção em Terapia 
Familiar e Sistémica. 
implementado no ACES 
Oeste Norte a partir  da 
Unidade de Saúde Pública.   

Pretende intervir no âmbi-
to da dinâmica relacional 
dos indivíduos e das famí-
lias, no seu contexto e pers-
petivando a comunidade 
em que se inserem.   

Tendo presente que a 
maioria dos  indivíduos e 
famílias possuem recursos  

internos e funcionais, 
tenta-se criar contextos 

de mudança que configurem 
um novo equilíbrio ou 
homeostasia que por seu 
lado  permita encontrar  
conforto para todos  os indi-
víduos. 

Poderão ser referenciadas 
famílias com problemáticas e 
dificuldades diversas, nomea-
damente tensão intrafamiliar 
(pais/filhos, conjugal, inter-
geracional), luto, doença 
crónica, etc.  

Os concelhos abrangidos  são 
os de Bombarral, Caldas da 
Rainha, Óbidos e Peniche. 

As consultas terão lugar na 

unidade  de Óbidos e poderão 
ser referenciadas famílias ou 
indivíduos a partir do Médico 
de Família, UCC, Serviço 
Social, ou outros. 

Privilegia-se no entanto o pedi-
do feito a partir  da própria 
família . São fundamentais 
duas condições: a estabilização 
de eventual patologia de base 
(ex. depressão, agudização de 
quadro psicótico, etc) e a con-
cordância da família/individuo 
para este tipo de intervenção.  

O encaminhamento poderá ser 
feito via email para  

familiarmente.on@gmail.com 

 ou para o telefone 262955050 
(unidade de Óbidos)./FP 

     Fátima Pais—Médica de Saúde Pública, assistente graduada 
     Terapeuta Familiar 

Este projeto integra o animal, sobre-
tudo o cão, como um recurso tera-
pêutico.  

 “Um Amigo especial” é assim, um 
sub—projeto do projeto Familiar-
mente (Terapia Familiar e Sistémica) 
do Agrupamento de Centros de 
Saúde Oeste Norte e um projeto da 
Câmara Municipal de Óbidos que 
se articulam numa relação de parce-
ria para a sua concretização, em prol 
da saúde e bem estar  das famílias. 

Os profissionais base deste projeto 
são Fátima Pais, médica de saúde 
pública e terapeuta familiar e João 
Almeida, veterinário municipal. Á 
primeira compete a seleção e avalia-
ção dos casos com indicação para 
esta intervenção, bem como o desen-
volvimento do processo terapêutico, 
cujas sessões terão lugar no centro 
de saúde de Óbidos; ao segundo 
compete avaliar as questões de saúde 
animal, bem como a seleção  e pre-
paração do animal adequado a cada 
caso, tendo em vista o comporta-
mento/personalidade do animal e o 
treino necessário a cada situação.  

 Estes animais terapêuticos (e tera-

peutas)  estão integrados no canil muni-
cipal, espaço onde algumas das ativida-
des previstas podem ser desenvolvidas; 
este é  aliás o espaço emblemático do 
projeto, sede também da preparação 
destes “amigos especiais” para a sua fun-
ção terapêutica. O processo poderá. no 
entanto passar pela  integração do ani-
mal no agregado familiar durante o tem-
po considerado necessário. Neste caso 
será feita uma avaliação do espaço e de 
eventuais alterações  para a sua integra-
ção,  com a colaboração da Técnica de 
Saúde Ambiental Lola Monteiro. 

Equipa: 

Fátima Pais—terapeuta familiar; João Almei-
da—veterinário municipal e Lola Monteiro—
técnica de saúde ambiental/FP 

São conhecidos os efeitos benéficos 
que a integração de animais, como o 
cão e o cavalo, tem  no processo tera-
pêutico de crianças e jovens  com 
patologia mental profunda, nomeada-
mente no autismo e na paralisia cere-
bral. 

Este efeito positivo pode igualmente 
acontecer noutros contextos, mesmo 
sem patologia mental .É o caso das 
famílias, nas quais a inclusão de um 
animal ,pode ser um fator promotor 
da estabilização de relações, estimula-
dor de afetos e da socialização, contri-
buindo para uma melhor definição 
de regras, limites e contextos e para a 
normalização de problemas.   

Neste pressuposto nasceu em Óbidos 
o projeto “Um amigo especial”. 

 “Um amigo especial . . .”  

   Familiarmente 

Teste-se…. 
Que nº falta? 

 
 
 

 

 

 

Procure a solução neste 
boletim 

4 

8 

7 14

13 

? 



......A propósito de saúde mental apetece-me partilhar algumas coisas.  

 Gosto especialmente de dois locais, que, procuro com alguma frequência, para sacudir as pressões do dia a dia e pôr a cabeça no 
lugar. São dois autênticos refúgios – dois santuários: 

     1º - O mar – Foi a primeira grande paixão quando, ainda com sete anos, acostei a Peniche. 

     2º - A lareira – Um sítio que descobri apenas com o amadurecer da vida.. 

Num e noutro, busco o silêncio, a harmonia, a paz de espírito… 

É óbvio, que nestes dias em que todos andamos todos “embrulhados” até à ponta dos cabelos, que tenha escolhido para passar esta 
noite fria do Outono, o lugar mais quente da casa: a minha lareira! 

Mas hoje, estranhamente, aquele silêncio, aquela harmonia, sobretudo aquela paz de espírito que habitualmente a lareira me inspi-
ra, desta vez não  aconteceu. E dou comigo a pensar nas coisas; a pensar na vida; a pensar nas coisas da vida... 

Que vida!? Sim, a vida daqueles dois jovens, que, voluntariamente  optaram por nos deixar. Tinham ainda um longo caminho à sua 
frente. Mas não. Desistiram. Desistiram de viver... Dois, no espaço de três semanas. Um, já era demais...! Não há  quem aguente! 
Maldita crise! 

Noite alta, moral em baixa. 

“Boa noite, pai! Até amanhã se Deus quiser!” O mais novo de quatro rebentos, agarrado a duas canadianas (brincadeiras 
do futebol) , lá se arrastou para o seu ninho. 

Foi o suficiente. De uma maneira tão fácil e tão simples um filho fragilizado pôs-me a cabeça no lugar. 

Haverá, porventura, melhor remédio para os nossos males do que o amor da família?  

Inquietações? Claro! Crise? Sem dúvida! Dois filhos desempregados? Infelizmente sim! Vão emigrar? Não fazemos ideia! 
Só sabemos, que, apesar de tudo, estamos tranquilos. É que estes rapazes não param. Ou vão para a apanha da fruta, ou vão para a 
pesca, ou carregar mobiliário para a loja do tio, ou vender frutos secos nas feiras, ou oferecer-se para ornamentar as montras da 
cidade para a época de Natal, ou levar o avô a passear, ou arbitrar um jogo de futebol, ou participar numa reunião da paróquia, ou 
pegar numa enxada e preparar a terra para a sementeira... ou... ou... Estes rapazes não param! 

Com tanto que fazer que não há tempo para o desanimo, o abatimento, a resignação... 

Esta é a cultura da família. Uma cultura que nos vem de há muito. Dos tempos em que acampávamos os seis numa tenda 
de quatro; dos tempos em que, sempre juntos, pegávamos em bicicletas e fazíamos a nossa volta a Portugal; em que caminhávamos 
em família para Fátima a pé; uma família que se uniu para construir o seu ninho... Uma família que, ainda hoje reza junto ao pre-
sépio... 

Uma família que nos tempos mais difíceis é ainda mais família! 

Claro que, com tudo isto, não podemos garantir que um dia “a casa não vá  abaixo”, mas sim, procuramos que de vários modos a 

máxima “mens sanus in corpore sanus” esteja sempre presente no dia a dia da nossa Família.  

Francisco Domingos 

Professor do ensino secundário, pai e avô 

 

Esta peça está a ser construída pelo 
grupo de teatro da Escola Secundá-
ria de Peniche, sob orientação da 
Professora Laura Dinis. Sem guião 
pré estabelecido, o enredo vai sen-
do desenhado a partir de improvisa-
ções feitas pelos intervenientes. 
Esta peça em desenvolvimento por 
proposta e desafio do projeto fami-
liarmente, será apresentada nos seis 
concelhos do ACES Oeste Norte e , 
atendendo á pertinência dos seus 
conteúdos e á qualidade que se 
adivinha , sabe-se lá onde mais !!! 

Vamos acompanhando! /FP 

A Família é uma instituição ?, um valor ? Um 
suporte ? Uma forma de  apoio na vida ? Não 
será também causa de conflitos,  desgostos, 
complicações e ansiedades ? 

Sim, sim ! 

Tudo isto é verdade, e viver em família é um 
desafio pela adaptação que exige aos seus ele-
mentos á evolução e crescimento do agregado 
familiar, bem como á mudança dos tempos e 
dos valores, com a necessária adaptação interge-
racional. 

È sobre todas estas questões que se reflete na 
peça de teatro  sobre histórias de pais, filhos, 
avós e outros. 

Notícias 

Mentalissimamente...  A propósito de Saúde Mental, apetece-me ... 
UN IDADE  DE  

SA ÚDE  

“Teste-se!” - solução:  o nº em falta é o 
26 (progressão tipo x2-1) 

O grupo de  teatro da Escola Secun-
dária de Peniche em ACÇÂO... 


