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Mentalissimamente... 

A doença mental afecta mui-
tas pessoas, mas o que a 
maior parte de nós não se 
apercebe é que esta não causa 
apenas problemas emocio-
nais – também causa proble-
mas cognitivos.  
Pelo menos uma em cada 
cinco pessoas com idade aci-
ma de 65 anos sofre de um 
transtorno mental. As pes-
soas com doença mental 
podem ter dificuldades em 
pensar ou exprimirem-se de 
forma clara, em prestar aten-
ção e em recordar. Para 
alguns, os problemas cogniti-
vos são apenas evidentes 
durante episódios de crise. 
Para outros, os problemas 
cognitivos persistem após 
ultrapassadas as crises. Se a 
doença mental for tratada de 
forma adequada, aqueles que 
dela sofrem podem ter uma 
vida mais produtiva e viver 
longos períodos de estabilida-
de. 
Para melhor lidar com a 
doença, é importante perce-
ber as diversas formas em 
que esta afecta o funciona-
mento. Conhecer os sinto-

mas cognitivos da doença 
mental ajuda o doente e cui-
dador a lidar com a mesma. 
Se a doença mental for trata-
da de forma adequada, aque-
les que dela sofrem podem ter 
uma vida mais produtiva e 
viver longos períodos de esta-
bilidade. 
A OMS e a Organização Mun-
dial de Médicos de Família 
(Wonca) no seu relatório 
sobre a integração da saúde 
mental nos cuidados primá-
rios apresentam a justificação 
e as vantagens de se prestar 
serviços de saúde mental a 
nível dos cuidados primários. 
Os cuidados de saúde mental 
prestados nos serviços de cui-
dados primários gerais devem 
ser o primeiro nível de cuida-
dos dentro do sistema de saú-
de formal. 
Segundo a OMS, em países 
desenvolvidos, os cuidados 
primários são prestados prin-
cipalmente por médicos, mas 
devem contar com a partici-
pação de outros profissionais 
de saúde, como psicólogos 
comunitários, terapeutas 
familiares, entre outros . 

A continuidade dos cuida-
dos é um elemento chave 
de cuidados primários efica-
zes, e quando há uma rela-
ção continuada entre um 
profissional de saúde e um 
paciente, a qualidade dos 
serviços de saúde mental 
melhora. 
Os serviços de saúde mental 
comunitários fortes são 
essenciais como parte de 
qualquer programa de 
des ins t i tucional i zação , 
assim como na prevenção 
de hospitalizações desneces-
sárias. 
A região Oeste tem sido 
pioneira na abordagem da 
doença mental, contando 
com uma parceria com o 
Hospital com uma aborda-
gem comunitária e integra-
da de cuidados . Compete-
nos tudo fazer para conti-
nuarmos empenhados na 
melhoria da saúde mental 
da população que cuida-
mos .  

“Em Portugal é urgente desen-
volver serviços e programas 
que permitam respostas de 
qualidade às necessidades de 
cuidados da infância e adoles-
cência, a nível da prevenção e 
do tratamento, de acordo com 
os seguintes objectivos: 

• Promover a saúde mental 
infantil e juvenil junto da 
população, 

• Melhorar a prestação de 
cuidados, favorecendo e 
implementando a articulação 
entre os serviços de saúde 
mental infanto-juvenil e 

outras estruturas ligadas à 
saúde, educação, serviços 
sociais e direito de menores 
e família.”   In Plano Nacional 
de Saúde Mental 2007-2016; IV. 
Áreas de Acção Estratégica, 0.2 
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“-Sim, laços — disse a rapo-
sa — Ora vê: por enquan-
to, para mim, tu não és 
senão um rapazinho per-
feitamente igual a outros 
cem mil rapazinhos. Eu 
não preciso de ti. E tu 
também não precisas de 
mim. Por enquanto, para 
ti, eu não sou senão uma 
raposa igual  a outras cem 
mil raposas. Mas, se tu me 
prenderes a ti, passamos a 
precisar um do outro. 
Passas a ser único no mun-
do para mim. E, para ti, 
eu também passo a ser 
única no mundo…” 

O Principezinho - Antoine de 
Saint Exupéry, 1943 

Saudações 
Ana Maria Pisco 
Directora Executiva Interina , Presidente do Conselho Clínico e de Saúde 

Coordenação e edição: Fátima Pais 
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ções laborais. Contribuíram para isso os 
trabalhos e pensamentos de Jean Piaget 
(1896-1980),  Lev Vygotsky (1896-1034) e 
de uma forma muito relevante Henri Wal-
lon (1879-1962), médico, filósofo e psicó-
logo.Wallon defendia 4 campos funcio-
nais no desenvolvimento da criança : o 

Os afectos ligam-nos àqueles com quem 
nos relacionamos. Fundamental nos 
processos de vinculação, a AFECTIVI-
DADE é uma dimensão que progressi-
vamente tem vindo a ser reconhecida, 
por exemplo na área da Pedagogia, do 
desenvolvimento da criança, das rela-

movimento, a afectividade, a inteligência 
e a pessoa; defendia um processo de 
aprendizagem dialéctico, sem verdades 
absolutas. Piaget revolucionou as ideias da 
época quando afirmou que “as crianças só 
podem aprender o que estão preparadas 
para aprender”./FP 

                         Afinal o que são afectos? Para que servem ?... Fátima Pais 

Promoção da Saúde Mental nos jovens …Inês Campos Matos, Interna do Internato Médico de Saúde Pública 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, em 2030, a principal causa de incapacidade no mundo sejam doenças mentais. 
A prevenção da patologia mental pode ser feita de diversas formas e em diversos contextos, 
mas as escolas são um alvo preferencial por várias razões: intervêm junto de crianças e jovens, 
potencialmente afectando o resto da sua vida; influenciam as suas famílias indirectamente (as 
crianças “levam para casa” o que aprendem na escola) e facilitam a intervenção junto de gran-
des grupos de pessoas. Já nos anos 90, a OMS definiu o conceito de “escolas promotoras da 
saúde”, para guiar intervenções de saúde junto das escolas. Este quadro conceptual baseia-se 
em três áreas nas quais estas intervenções se devem focar: (1) no ambiente e/ou no etos da 
escola, (2) no currículo e (3) na família e/ou na comunidade.  

De acordo com este conceito, foi implementado em algumas escolas nos 
Estados Unidos o “Caring School Community”. Este programa procura criar 
a escola numa “comunidade solidária de aprendizagem”, fomentando as 
aprendizagens intelectual, social e ética de igual forma, diminuindo facto-
res de risco e aumentando factores protectores para a saúde mental das 
crianças. Este objectivo é atingido com várias intervenções simultâneas: 
junto das famílias, por exemplo, pondo as crianças a entrevistar os seus 
pais; criando currículos flexíveis que permitem a partilha de experiências; 
e intervindo directamente na sala de aula, com jogos e actividades que 
constroem um sentimento de comunidade. Este programa foi já extensa-
mente avaliado e constitui de facto um factor protector para a saúde men-
tal das crianças a curto e a médio prazo.  

Nós “por cá” também temos o nosso projecto comunitário nas escolas, o “movimento 
escola/cidade dos afectos”, que procura “desenvolver uma cultura de afectos, tendo em 
vista a humanização e o desenvolvimento do sentimento de pertença nas relações da 
comunidade escolar”.  Este movimento inclui também actividades dentro da escola e 
junto da comunidade e, apesar de nunca ter sido formalmente avaliado, espera-se que 
tenha um impacto igualmente positivo nas nossas crianças/IM. 

Este programa, no âmbito da Educação para a Saúde em Meio Escolar, utiliza a dimensão AFECTOS, a partir do qual se desen-
rolam todas as actividades. Todo o processo é centrado na escola, com a participação activa de alunos, professores e restante 
comunidade escolar. Tendo como motivo a maçã, a elaboração de trabalhos, a sua exposição no espaço escola, aquando da cele-
bração, no dia 11 de Fevereiro, do Dia dos Afectos nas escolas , são o ponto de partida de toda a acção, que tem o apoio da Uni-
dade de Saúde Pública. A participação dos mais variados Parceiros Comunitários completa assim, todo este processo inovador e 
criativo, que se pretende seja holístico e promotor de bem estar e saúde. 

Tem assim como principal objectivo desenvolver uma cultura de afectos, tendo em vista a humanização e o desenvolvimento do 
sentimento de pertença nas relações da Comunidade Escolar, baseado no exercício da Cidadania.  

In Plano Local de Saúde 2014-2016, PROGRAMA 4: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE EM MEIO ESCOLAR “MOVIMENTO 
ESCOLA/CIDADE DOS AFECTOS”  

            A maçã dos Afectos: um projecto de Afecto …  Jorge Nunes 
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   Os jovens e a Saúde Mental... Renato Martins, Interno do Internato Médico de Saúde Pública 
As perturbações mentais são presente-
mente um dos principais problemas 
de Saúde Pública em todo o mundo, 
para todos os grupos etários. Relativa-
mente aos jovens, as problemáticas da 
ansiedade, da depressão, do risco sui-
cidário e de outros comportamentos 
de risco têm uma prevalência signifi-
cativa na adolescência e juventude. 
Por outro lado, tornam-se, também, 
mais frequentes as patologias aditivas, 
requerendo novas especificidades ao 
nível da avaliação e tratamento [1]. 

O consumo de substâncias aditivas 
(drogas) na adolescência gera um 
número potencial de implicações 
negativas a nível da saúde, compor-
tando um aumento acrescido de vio-
lência, de envolvimento em comporta-
mentos sexuais de risco, do risco de 
ideação e comportamentos suicidas, e 
de acidentes [2]. Os acidentes de via-
ção são a principal causa de morte 
entre os jovens. Segundo a Autorida-
de Nacional de Segurança Rodoviária, 
em 2010, os jovens dos 18-24 anos 
representaram 10% do total de mor-
tos registado a nível nacional. Para 
este facto contribui a evidência de que 
muitos dos acidentes de viação envol-
vendo jovens ocorrem à noite, após a 
ingestão de álcool ou de outras subs-
tâncias [3].  

 

O consumo destas substâncias costu-
ma iniciar-se num contexto de uso 
recreativo, como em festas. No entan-
to, sendo a depressão uma patologia 
frequente na adolescência, é cada vez 
mais comum o uso de drogas ou 
álcool pelos jovens, numa tentativa de 
aliviar o seu mal-estar [4]. Sintomas 
como desinteresse por actividades 
anteriormente apreciadas, alterações 
do sono/apetite, agressividade, isola-
mento face aos amigos, ou pensamen-
tos ligados a morte/suicídio/auto 
agressão deverão deixar pais e profes-
sores atentos [4]. 

Relativamente ao álcool, nas últimas 
décadas verificou-se uma alteração 
significativa no padrão de consumos. 
Do consumo diário, em volumes mui-
tas vezes elevados, sobretudo de 
vinho, por homens adultos, passou a 
ser mais comum um consumo quase 
só nos fins-de-semana, muitas vezes 

com intenção de embriaguez rápida, em 
idades cada vez mais precoces e progressiva-
mente mais frequente no sexo feminino [5]. 
Segundo o Inquérito Nacional em Meio 
Escolar, em 2011, 67% dos alunos do 3.º 
Ciclo já tinham experimentado bebidas 
alcoólicas, sendo que 37% tinham consumi-
do álcool nos últimos 30 dias antes do 
inquérito [6]. Relativamente ao Ensino 
Secundário, estes números atingiam os 93% 
para a experimentação ao longo da vida, e 
68% para o consumo actual [7]. Nesse ano, 
7% dos estudantes do 3.º Ciclo e 25% dos 
do Ensino Secundário tiveram episódios de 
embriaguez [6; 7]. 

Está comprovado que o álcool afecta a capa-
cidade cognitiva e intelectual, e facilita o 
descontrolo dos impulsos e a perda do dis-
cernimento. Como psicoativo, o álcool etíli-
co também induz tolerância e dependên-
cia. [5]. De realçar que segundo o Decreto-

Lei n.º 50/2013 de 16 de abril, é proibido 
facultar bebidas espirituosas, ou equipara-
das, a quem não tenha completado 18 anos 
de idade e todas as bebidas alcoólicas, espiri-
tuosas e não espirituosas, a quem não tenha 
completado 16 anos de idade. É igualmente 
proibido vender, ou colocar à disposição, 
todas as bebidas alcoólicas a quem se apre-
sente embriagado ou aparente possuir ano-
malia psíquica [8]. 

No consumo de outras substâncias por parte 
dos jovens, é comum não haver consciência 
que podem ocasionar lesões neuronais, 
eventualmente irreversíveis. O conceito 
errado de considerar os cannabinoides 
(“erva”/haxixe/marijuana) como “drogas 
leves” (por não induzirem dependência físi-
ca mas apenas emocional), tem consequên-
cias danosas, ao não se acrescentar que são 
substâncias desorganizadoras mentais, res-
ponsáveis por quadros mentais sobreponí-
veis aos das psicoses esquizofrénicas, muito 
provavelmente mais lesivas quanto mais 
jovem for o consumidor, e independente-
mente da frequência dos consumos [5]. 

Do Inquérito Nacional em Meio Escolar, 
realizado em 2011, apurou-se que 8% dos 
estudantes do 3.º Ciclo e 23% dos do 
Ensino Secundário tinham consumido 
cannabis nos últimos 12 meses [6; 7]. Os 
valores apresentados são preocupantes, 
face à evidência científica actual de o risco 
psicótico estar sobretudo baseado em fac-
tores constitucionais e à menoridade, apa-
rentemente independente da frequência 
do consumo. 

Deverá existir um esforço conjunto dos 
pais, das escolas, dos profissionais de saú-
de e de toda a comunidade no sentido de 
prevenir e reduzir a prevalência do consu-
mo de substâncias psicoativas, tanto lícitas 
(álcool, psicofármacos) como ilícitas 
(outras drogas), em particular nos jovens.  
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A propósito de Saúde Mental … 
Zélia Moniz, Assistente Social e Terapeuta Familiar – Município de Óbidos  

 Intergeracionalidade Familiar 
 Ao ser convidada para escrever este artigo foi-me dada total liberdade para a escolha do tema, o que acabou por ser uma 
responsabilidade acrescida. Após alguma reflexão decidi-me pela abordagem do conceito de intergeracionalidade familiar e da sua 
importância primordial na compreensão do histórico e da dinâmica familiar a que os profissionais que lidam com pessoas devem 
estar particularmente atentos. 

Procurei, ainda que de forma introdutória, abordar o conceito de intergeracionalidade, identificando algumas características nas 
quais a transmissão geracional se constitui como fator de proteção ou de risco, apresentando o instrumento de recolha de informa-
ção e por fim, justificando a importância da leitura sistémica na abordagem terapêutica. 

“Bowen descobriu que a família permanece dentro de nós. Onde quer que vamos, levamos reatividade emocional não resolvida 
com os nossos pais, na forma de vulnerabilidade para repetir os mesmos padrões em cada nova relação que construímos. Os temas 
não resolvidos com a nossa família de origem são a mais importante tarefa não resolvida da nossa vida” (Nichols & Schwartz, 1998) 

De acordo com a perspetiva transgeracional sistémica, a transmissão de padrões comportamentais e emocionais, como por exem-
plo, as regras de interação, os valores, os estilos parentais, costumes e mitos da família são transmitidos de geração em geração 
(Sampaio & Gameiro, 2005). 

Um dos aspetos familiares imprescindíveis para o estudo da transmissão geracional liga-se com o nível de suporte ou apoio familiar 
existente na família, ou seja, com o grau de satisfação das necessidades de apoio individual no seio familiar. O apoio familiar é rele-
vante para a socialização e a aprendizagem dos filhos, pois, à medida que os pais mostram-se empáticos no que se refere à promoção de afeto, 
cuidado e conhecimentos, eles são concebidos como modelos positivos…. tais crianças e adolescentes, quando se tornarem adultos, tenderão a trans-
mitir a seus filhos os conhecimentos e comportamentos anteriormente adquiridos. (Soenens, Vansteenkiste e Goossens 2007, in Psicologia da famí-
lia). 

Por contraposição, emoções negativas e sofrimento psicológico também podem ter relação com o um ambiente familiar pouco 
apoiante, nesse sentido, Powdthavee e Vignoles (2008) salientam que as angustias e a ansiedade apresentadas pelos pais podem influenciar a 
perceção de não satisfação de vida apresentada pelos filhos. 

“De acordo com Millward (1994), pessoas que perceberam apoio familiar positivo na infância e na adolescência também tendem a oferecer ajuda 
aos pais quando estes se encontram em fase idosa. Do contrário, a escassa perceção de suporte familiar detém relação com menor probabilidade de 
auxílio aos pais quando idosos. (Psicologia da Família, pag.19) 

 

Ainda sobre a transgeracionalidade nos padrões de funcionamento familiar, os estudos sobre a violência familiar têm sido os que 
mais evidenciam a importância das famílias de origem nas relações atuais de conjugalidade. Santos e Moré (2011) estudaram o 
impacto da violência na dinâmica relacional familiar, assim como a sua transgeracionalidade em famílias de mulheres vítimas de 
violência conjugal. A amostra foi constituída por dez mulheres do sul do Brasil. Foram utilizados como instrumentos de avaliação, 
uma entrevista semiestruturada e a construção do genograma familiar. Constataram a transgeracionalidade da violência, uma vez 
que as famílias de origem destas mulheres apresentam igualmente um padrão de relação familiar violenta (Santos & Moré, 2011). 

Importa salientar que o trabalho com famílias pode não requerer a presença da família toda, mas requer a atenção para com a famí-
lia inteira, sendo que o foco apenas na família nuclear se revela insuficiente para a compreensão do seu funcionamento. Andolfi 
(2013) refere que “Quando falamos de família entendemos sempre a família alargada, o que compreende pelo menos três gerações”. 

Numa perspetiva transgeracional a recolher de informação pode fazer-se com recurso ao Genograma como forma de representar 
graficamente a composição da família ao longo de pelo menos três gerações e assume particular relevância pois, para além de apre-
sentar a estrutura da família, permite uma leitura mais clara sobre esta e as relações entre os seus elementos. 

A elaboração do Genograma permite ainda elencar as regras e heranças (simbólica) vigentes nas diversas gerações, compreender de 
que forma a família lida ou lidou com as mudanças na “herança” ao longo das gerações e se as questões atuais podem ser explicita-
das através desta visão transgeracional, permitindo à família elaborar o seu posicionamento numa perspetiva de continuidade, 
reconstrução criativa ou abandono dos padrões adotados pelos seus antepassados. 

Assim, a análise transgeracional promove a identificação e investigação dos padrões repetitivos e disfuncionais do passado, de for-
ma a integrá-los no presente, perspetivando mudanças no futuro, podendo constituir-se como a matriz da intervenção. 

Em conclusão, esta perspetiva sistémica é um ponto de partida que permite ao profissional ter uma visão mais alargada onde não 
basta identificar os problemas e as dificuldades de forma espartilhada, mas, fazer uma leitura alargada que possibilitara também 
identificar forças e recursos. 

Termino citando Andolfi (2013) “De todos os medicamentos hoje em voga, existe um muito antigo: a história da família. Entre a Ritalina e o 
desenvolvimento temático de três gerações pode existir uma notável diferença a favor do segundo na contenção dos problemas infantis.” 
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