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IMPORTÂNCIA DA DOENÇA MENTAL

Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental (2014)

• Mais de um quinto dos portugueses (22.9 %) apresenta uma perturbação psiquiátrica.

• Prevalência das perturbações psiquiátricas em Portugal é muito elevada (2a mais elevada a nível europeu) 

• Treatment gap: de 81.8% de casos sem 

tratamento nas perturbações ligeiras até 

33.6% nas perturbações graves. 

• Atraso na procura atempada de ajuda.

• Portugal é um dos países com maior uso de 

psicofármacos, sobretudo entre as mulheres. 

Estudo epidemiológico de Saúde Mental, (2014) coord. José Miguel Caldas de Almeida, Miguel Xavier.



IMPORTÂNCIA DA DOENÇA MENTAL

Estigma na doença mental: fenómeno complexo e multidimensional

Rejeição social de individuos ou grupos de individuos com caracteristicas que diferem da norma (Goffman, 1963), baseados em

estereótipos e preconceitos que levam à discriminação e desigualdade de oportunidades (Corrigan, 2004). 

• compromete o acesso aos cuidados de saúde, emprego e habitação

• provoca discriminação, exclusão social, desemprego, violação dos direitos humanos e morte prematura

• dificulta o acesso da população em geral a este tema.



DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE 
MENTAL

Lund, C., et al, Social determinants of mental disorders and the Sustainable

Development Goals: a systematic review of reviews. The Lancet

Psychiatry, volume 5, ISSUE 4, P357-369, APRIL 01, 2018



PROMOÇÃO DA SAÚDE

Níveis de Prevenção de Doença ➔ Promoção da Saúde

• Perspetiva salutogénica (Antonovsky, 1979)

• Carta de Ottawa, 1986

Especificidades da Promoção da Saúde:

• População como um todo, no seu contexto e quotidiano

• Ação sobre as causas ou determinantes de saúde

• Abordagens e métodos diversos

• Visa a participação efetiva e direta das pessoas

• Domínio social e e da saúde (não clinica)

LOUREIRO, Isabel; MIRANDA, Natércia – Promover a Saúde, dos fundamentos à acção. 3ª ed. rev. e atualiz. (2018) Coimbra: Almedina

First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986. Ottawa Charter. [Internet]. Ottawa: WHO; 1986



PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Promoção da saúde mental:

• Melhorar saúde física e bem estar

• Prevenir ou reduzir o risco de algumas doenças mentais, como depressão, ansiedade, abuso de substâncias

• Facilitar a recuperação de doenças mentais

• Melhorar a qualidade dos serviços de saúde mental

• Melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença mental

• Reforçar a capacidade das comunidades na inclusão social, tolerância, participação e redução da vulnerabilidade a 

fatores stressantes socioeconómicos

• Melhorar a literacia em saúde mental dos indivíduos, organizações e comunidades

• Melhorar a saúde no local de trabalho, aumentar a produtividade e reduzir o absentismo.

Mental Health Foundation, 2000

Making it happen – a guide to deliver mental health promotion. Departmente of Health publications, London, 2001



PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Programa Nacional de Saúde Mental

Conselho Nacional de Saúde. Sem mais tempo a perder – Saúde 
mental em Portugal: um desafio para a próxima década (2019)

Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021



SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

Pandemia a COVID-19: vulnerabilidade e resiliência

• Barómetro – Opinião Social ENSP

• Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)

• Lancet Commission on global mental health and sustainable development

“A saúde mental está no centro da nossa humanidade”

António Guterres, Secretário Geral da ONU (2020)



CAPACITAR A COMUNIDADE E MUDAR 
COMPORTAMENTOS

É fundamental:

• Aumentar o conhecimento/literacia

• Aumentar as competências: autocuidados, procura de cuidados especializados

• Aumentar a perceção de autoeficácia 

• Aumentar a capacidade critica e reflexiva

Mobilização da comunidade – importância do poder local

"Uma cidade saudável é aquela que está continuamente a criar e a desenvolver os seus ambientes físico e 
social, e a expandir os recursos comunitários que permitem às pessoas apoiarem-se mutuamente nas várias 

dimensões da sua vida e no desenvolvimento do seu potencial máximo."

Goldstein e Kickbusch (1996)



KIT BÁSICO DE SAÚDE MENTAL

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 
DINAMIZADORES LOCAIS



KIT 
BÁSICO DE 

SAÚDE 
MENTAL

Intervenção estruturada em conceitos

básicos sobre saúde mental

• Online e gratuita (≃1h30)

• Flexível e confidencial

• Estratégias gráficas apelativas

• Tom descontraído & profundo rigor 

cientifico



KIT 
BÁSICO DE 

SAÚDE 
MENTAL

Capítulos:

1. Introdução

2. Saúde mental

3. Sinais de alerta

4. Doença mental

5. Como ajudar-me

6. Como ajudar outra pessoa

7. Ajuda especializada

8. Saúde Mental em tempo de COVID-19

9. Cidadania pela Saúde Mental

https://youtu.be/KhDgwk4hUxY


CAPACITAÇÃO 
DE 

DINAMIZADORES 
LOCAIS

Intervenção estruturada em conceitos

avançados sobre saúde mental

• Via zoom®, 8h (4+4)

• Inspirado no mhGAP Community Toolkit

• Tom descontraído & profundo rigor científico

• Empoderamento, empreendedorismo social e 

interdisciplinaridade

• Gestão e avaliação de projeto







CAPACITAÇÃO 
DE 

DINAMIZADORES 
LOCAIS

O que é um Dinamizador Local?



CAPACITAÇÃO 
DE 

DINAMIZADORES 
LOCAIS

Quem?

Que capacidades são relevantes?







RESULTADOS PRELIMINARES

3 ARS: Lisboa e Vale do Tejo,  Alentejo e Algarve

117 camaras municipais

9 comunidades intermunicipais contactadas

45 municípios 

161 participantes
(133 trabalhadores das autarquias, 28 parceiros)



Abrantes

Albufeira

Alcobaça

Alandroal

Almada

Alvito

Arraiolos

Azambuja

Barrancos

Beja

Borba

Cadaval

Castro Verde

Chamusca

Coruche

Cuba

Estremoz

Évora

Faro

Ferreira do Alentejo

Golegã

Lisboa

Monchique

Montemor-o-Novo

Mora

Moura

Mourão

Olhão

Ourém

Ponte de Sor

Portel

Redondo

Reguengos de Monsaraz

Santiago do Cacém

Serpa

Silves

Sobral de Monte Agraço

Torres Novas

Viana do Alentejo

Vila Franca de Xira

Vila Nova da Barquinha

Vila Viçosa

CIMAC

CIMBAL



PRÓXIMOS PASSOS

Ampliar rede de Dinamizadores Locais

• Autarquias

• Outras organizações comunitárias

Replicação e sustentabilidade a médico/longo prazo 



OBRIGADA PELA ATENÇÃO

dinamizadoreslocais@manifestamente.org

info@manifestamente.org


