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Enquadramento

Saúde	  
Mental

Relatório Mundial da Saúde da OMS (2001), a definição
de Saúde abrange não só a saúde física mas também a
mental, “não é simplesmente a ausência de doença ou
enfermidade, mas um estado de completo bem-‐estar
físico, mental e social” (OMS, 2001).

Processo dinâmico, em constante evolução e que resulta da
junção de vários fatores: biológicos, psicológicos e
socioculturais. Segundo Fazenda (2008), a “perturbação
mental caracteriza-‐se por alterações no modo de pensar e das
emoções, ou por desadequação ou deterioração do
funcionamento psicológico e social. Resulta pois de fatores
biológicos, psicológicos e sociais”.



Envelhecimento	  demográfico

Aumento	  exponencial	  das	  patologias	  do	  foro	  
da	  Saúde	  Mental

Falta	  de	  respostas	  específicas	  no	  âmbito	  da	  
ação	  social	  e	  saúde

Enquadramento



Maior	  complexidade	  das	  situações	  e	  
problemas	  sociais

Inexistência	  de	  respostas	  integradas

Falta	  de	  formação	  específica	  dos	  vários	  
profissionais

Enquadramento



Potenciar	  os	  serviços	  de	  ação	  e	  saúde,	  já	  existentes,	  
no	  apoio	  aos	  cidadãos.

Dotar	  e	  capacitar os	  profissionais	  de	  formação	  
específica	  para	  a	  gestão	  dos	  problemas	  sociais	  
complexos.	  

Supervisão	  da	  prática:	  promover	  a	  reflexão	  e	  a	  
melhoria	  da	  intervenção	  e	  dos	  procedimentos.

Potencialidades



Potencialidades	  

Contribuir	  para	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida	  
dos	  cidadãos	  através	  de	  uma	  resposta	  integrada	  e	  
com	  maior	  diversidade.

Promoção	  da	  promoção	  da	  autonomia	  e	  da	  
solidariedade.	  

Potenciar	  a	  capacitação	  do	  Individuo,	  valorizando	  
as	  suas	  capacidades	  e	  fomentando	  a	  dignidade	  

humana.	  



Desafios

• Garantir  uma  
resposta  
social  

adequada  às  
necessidades

Ação  
social

• Promover  cuidados  de  
excelência  e  acessível  

a  todos

Saúde

• Articulação  
entre  ação  
social  e  
saúde

Melhoria  das  
respostas  

sociais  e  dos  
cuidados  
prestados



Desafios

• Garantir  a  promoção  
de  políticas  inclusivas  
de  promoção  da  
autonomia,  
participação  e  
independência.    

Políticas  
sociais

• Juntos,  fazemos  
mais  e  melhor.

Apostar  na  
rede  de  
parceiros

• Capacitar  
cidadãos,  
famílias  e  
cuidadores

Rede  
suporte  



Resposta	  integrada	  entre	  a	  ação	  social	  e	  a	  saúde	  
como	  eixo	  integrador	  que	  promova	  a	  qualidade	  de	  vida,	  o	  

bem-‐estar	  dos	  indivíduos,	  a	  promoção	  das	  relações	  
familiares,	  a	  defesa	  dos	  direitos	  humanos	  e	  a	  integração	  na	  
comunidade	  como	  pessoas	  plenas	  de	  direitos	  diminuindo	  

as	  desigualdades	  sociais.

Intervenção integrada



Como?

Sociedade  
Civil

Serviços
Profissionais

Pessoa



Em suma… 

Garantir	  a	  prestação	  de	  cuidados	  
com	  vista	  a	  aumentar	  os	  níveis	  
de	  qualidade	  de	  vida,	  
proporcionando	  uma	  resposta	  
integrada	  e	  orientada	  para	  as	  
necessidades	  das	  pessoas.

Promover  a  quebra  do  
isolamento  e  do  preconceito,  
apostando  numa  relação  de  
proximidade  e  confiança.



O	  ponto	  de	  partida	  de	  qualquer	  conquista	  é	  o	  desejo.	  

Napoleon  Hill,  assessor  político


