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Introdução: A Saúde Mental é uma prioridade de Saúde Pública, tal como consta do Plano 

Nacional de Saúde Mental 2007-2016.  

Objetivo: Promover contextos favoráveis à saúde ao longo do ciclo de vida (1). 

Sobre os determinantes em saúde, o plano refere que a autoperceção do estado de saúde constitui 

um indicador de mortalidade e morbilidade. Alerta também para a desigualdade em saúde, 

relacionada com condições sociais, educacionais e acesso aos cuidados, mais emergentes em 

populações mais vulneráveis. O protocolo entre a Universidade Católica Portuguesa (UCP) e a 

Junta de Freguesia de Alcântara constitui uma oportunidade para capacitar os utilizadores do 

Balneário Público de Alcântara (BPA) para melhor gerirem os seus processos de saúde/doença, 

para a tomada de decisão em relação à sua saúde, bem como dinamizar o trabalho em rede entre 

recursos comunitários de saúde mental, enquanto suportes sociais e de saúde. Objetivos: Fazer o 

diagnóstico da situação de saúde mental dos utilizadores.  

Método: Estudo descritivo que decorreu entre 15 e 28 de Julho de 2014, através da aplicação de 

um formulário, constituído por questões de caraterização demográfica e dados de saúde, 

incluindo saúde mental. A amostragem foi convencional. O estudo recebeu parecer positivo da 

Comissão de Ética da ARSLVT. Os dados forma tratados em SPSS versão 17,0.  

Resultados: Amostra constituída por 145 participantes. A maioria (60%) vive só; 24,8% refere ter 

uma doença mental, embora se verifique que apenas 6,9% tenham ido ao Psiquiatra / unidade de 

saúde de toxicodependência no último ano. Dos 36 participantes com doença mental, verificamos 

que: a maioria 69,4% é do género masculino; a percentagem é superior nos participantes 

divorciados (30%) e nos separados (28,6%); superior na faixa etária dos 42-49 anos (33,3%) e 
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sublinha-se a doença mental nas pessoas com idade superior a 65 anos; a maioria (72,2%) tem 

crença religiosa, sendo essencialmente católicos (76,9%) e cristãos não católicos (19,2%); a maioria 

doa utilizadores com doença mental não tem rendimento (55,6%). Também a percentagem dos 

que vivem sem rendimento é superior nos que não tem doença mental (57,14%) comparando com 

aqueles com doença mental (55,5%). Nos que têm o mais baixo rendimento verificamos que é 

superior a percentagem nos que têm doença mental (41,7%). No que se refere a tipologia de 

habitação, verificamos que é superior a percentagem dos que não têm casa, nem parte de casa, 

nos participantes com doença mental (41,6%). Quanto ao motivo de utilização do balneário, 

verificamos é superior a percentagem nos que o fazem por motivos económicos (50%) e nos que 

tem doença (38,5%). A percentagem de participantes sem abrigo também é superior nos que têm 

doença (33,3%) face aos que não têm (27,5%).  

Conclusão: Os utilizadores do BPA encontram-se numa situação de vulnerabilidade, acrescida 

pela prevalência de doença mental, que, pelos dados, também é mais frequente nos utilizadores 

que estão mais sós e com condições menos abonatórias de vida e se acompanhamento na saúde. 

A continuidade da investigação e da intervenção de profissionais com competências específicas 

de saúde mental, em articulação com profissionais de saúde comunitária poderão favorecer a 

melhoria da saúde destes utilizadores.  

Referências:  

(1) Plano Nacional de Saúde 2011/2016. Portugal, DGS. Consultado em Janeiro de 2013 e 

disponível em: http://pns.dgs.pt/pns-2012-2016 Fundação Calouste Gulbenkian (2014), “Um 

Futuro para a Saúde” – Todos temos um papel a desempenhar. 

Palavras-chave: doença mental; sem abrigo; diagnóstico; situação; saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pns.dgs.pt/pns-2012-2016

