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RESUMO 

 

Neste artigo efetua-se uma reflexão sobre as vicissitudes da saúde mental nos cuidados de 

saúde primários, contemplando uma perspetiva quer sobre os critérios e circuitos implicados na 

referenciação para a consulta de Psicologia Clínica, quer sobre a intervenção comunitária, quer 

sobre a gestão organizativa dos psicólogos clínicos nos cuidados de saúde primários.  
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INTRODUÇÃO 

 

A psicologia inserida nos cuidados primários de saúde, revela 

sobretudo, no tocante à dicotomia corpo e mente, que o corpo não 

mente e que a mente incorpora no corpo o que é saudável e o que 

não é. 
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O funcionamento mental do indivíduo, constitui um dispositivo condicionador quer no 

surgimento de patologia, quer no curso evolutivo da mesma, constituindo-se como elemento 

protetor ou de fragilidade. Este funcionamento psíquico é co-construído pelo indivíduo, de forma 

simultânea e justaposta com a qualidade vincular dos movimentos intrapsíquicos, interpsíquicos e 

transgeracionais, familiares e comunitários. Os cuidados de saúde primários (CSP) são por 

excelência um recurso comunitário seja na prevenção, tratamento da doença bem como na 

promoção de saúde. Esta pragmática é favorecida pela proximidade com a população saudável, em 

risco e doente, assim como na planificação da sua atuação. Todo o processo, assenta numa visão 

holística do indivíduo e requer rigor técnico, clínico e científico das equipas de profissionais 

transdisciplinares. O médico no exercício da medicina geral e familiar (MGF) tem um papel 

preponderante no que concerne ao diagnóstico precoce e encaminhamento, uma vez que se trata 

de uma manifesta forma de acessibilidade do utente aos cuidados de saúde mental, inseridos nos 

CSP.  

Subsiste neste contexto, esclarecer entre outras, estas questões: 

 

 Quais os critérios de referenciação para a consulta de psicologia clínica (PC) nos CSP? 

Quem e como referencia? 

 Qual o perfil epidemiológico populacional no qual intervém o psicólogo clínico? 

 Quais os tipos de intervenções possíveis dentro da especificidade de necessidades 

encontradas?  

 Como melhor gerir a parca resposta de recursos humanos que caracteriza estes os quadros 

dos CSP?  

 Que programas comunitários é necessário implementar, tendo em conta a etiologia das 

perturbações mentais com maior prevalência? 

 

Uma perspetiva sobre os critérios de referenciação para a consulta de Psicologia Clínica 

nos cuidados de saúde primários 

 

Assistimos a um crescente pedido de consulta de PC nos CSP, nem sempre 

concernente com a resposta disponível e possível. Torna-se imperioso rentabilizar 

recursos construindo orgânicas de funcionamento que permitam chegar a mais e 

mais longe. 
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Os CSP constituem a primeira linha de atuação junto da população, sendo o médico de clínica 

geral o primeiro recetor da queixa do utente. Estes são tradicionalmente associados aos serviços 

primários de saúde, destinados à identificação e tratamento precoce de sintomas. O utente 

estabelece com o seu médico de família uma relação próxima, o que leva a que se socorra deste 

mais facilmente do que a outro tipo de técnicos, referindo as suas queixas e inquietações mais 

profundas como as referentes à sua saúde mental. Associando ao facto de os médicos de MGF, 

reunirem condições para conhecer além do histórico, as peculiares histórias e funcionamento 

familiares, podendo por isso, antecipar momentos de crise prevenindo a instalação de perturbações 

mentais individuais ou dinâmicas relacionais patológicas. É concernente, de que doentes cujas 

perturbações são identificadas e tratadas precocemente mostram prognósticos mais favoráveis. 

Existem evidências que os médicos de MGF constituem a fonte indubitável e exclusiva de 

referenciação do utente/família para a consulta de PC e consequentemente o primeiro acesso aos 

cuidados de saúde mental. A referenciação segue um circuito para a consulta de PC, que nem 

sempre é claro. Despoleta por consequência a sobreposição de referenciação, ou duplicação de 

respostas. Uma orgânica exclusiva de referenciação assente no sistema informático SClínico, 

favorece a articulação entre profissionais e fomenta a circulação de informação.    

A avaliação das necessidades dos grupos populacionais e subsequente caracterização 

epidemiológica, constitui um dos patamares imprescindíveis ao desenvolvimento de políticas de 

atuação assentes na prevenção e promoção de saúde. A incidência e prevalência de perturbação 

mental na área de abrangência interventiva do psicólogo clínico, bem como o conhecimento dos 

fatores de risco associados, constituem fontes de informação elementares e imperativos para o 

atingimento desse objetivo. Subsiste efetuar dois tipos de levantamento de necessidades, uma 

dirigida à população que recorre aos cuidados de saúde primários (que apresenta sinais e sintomas) 

e outra à população em geral, de modo a obter-se uma caracterização aprofundada. Nesse 

seguimento, este levantamento permitirá traçar um perfil epidemiológico acerca dos principais 

motivos/perturbações da população que recorre ao seu “médico de família” e que este, que por sua 

vez referencia para a consulta de PC.    

Na sua maioria os indivíduos quando chegam à consulta de PC nos CSP, apresentam 

sintomatologia depressiva e ansiosa moderada a grave. Muitas formulações explicativas têm sido 

oferecidas para justificar esta realidade. Para além da multi-causalidade, verifica-se na prática 

clínica com alguma frequência, dissonância entre os motivos explícitos e os motivos implícitos ao 

pedido inicial de consulta e o subsequente. Entre as particularidades decorrentes do processo de 

referenciação, observa-se que os motivos explícitos pelo indivíduo no momento do pedido da 

consulta de PC, nem sempre são coincidentes com o motivo explicito ou implícito aquando decorre 

a mesma. O hiato de tempo entre as duas circunstâncias, ou/e o indivíduo conscientemente optou 

por não revelar ao médico, ou/e o indivíduo de forma inconsciente apresenta um motivo explicito 

e um outro implícito, criando um cenário que dificulta a clarificação. O diagnóstico precoce é 
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dificultado pela escassez de informação acerca da semiologia depressiva, decorrentes das 

características específicas do modo de deprimir ao longo do curso de vida do indivíduo, assim 

como, pela tipologia depressiva como a depressão mascarada, em que as queixas não são as 

comuns, ou pela oposição contra a posição depressiva, que poderão ser coexistentes. Denota-se em 

simultâneo um funcionamento cultural de normalização do patológico, numa orgânica de negação 

ou adulteração da realidade vivenciada (na idealização ou na realidade). Como quadro reflexivo 

deste panorama destaca-se por exemplo a violência intra-familiar silenciada e perpetuada de 

geração em geração, quer no núcleo conjugal, parento-filial e fraterno. Com a aceitação do 

inaceitável, com a justificação do injustificável, normaliza-se o patológico, o que favorece a criação 

de uma dinâmica familiar com componentes narcísicas e perversas vitimizando e adoecendo os 

seus constituintes. Chegar a estes núcleos conjugais é uma tarefa difícil, dadas as defesas e 

resistência à mudança, ou ao novo, mantendo o conhecido apesar de patológico. Fica impedido o 

acesso interventivo e preventivo, observa-se a repetição destes padrões relacionais em gerações 

subsequentes. Os profissionais de saúde são confrontados com a avassaladora e crescente 

depressão na infância. Na procura de atenuar este “sintoma” oriundo na grande maioria das vezes, 

na relação e papeis parentais, que por sua vez advém da disfuncionalidade conjugal, com presença 

ou não de psicopatologia no(s) indivíduo(s) que a compõem, o que implica frequentemente, intervir 

também no casal/família. A aprendizagem desenvolve-se também, por imitação e o modelo 

conjugal parental é o primeiro modelo que chega à criança, além de que é um modelo de 

importância marcante no seu desenvolvimento. Na criança, os motivos de referenciação para a 

consulta de PC, são frequentemente reativos à disfuncionalidade familiar/conjugal. Embora a 

queixa se refira maioritariamente a alterações no desempenho escolar, ou do comportamento com 

expressão somática, sendo por vezes com caraterísticas regressivas. São também frequentes estas 

queixas coincidirem com o ingresso no 1º ciclo, ou na mudança de ciclo, sendo os professores 

veículos quer de identificação, quer de denúncia. O ingresso no 1º ciclo constitui um momento de 

provação quer para a criança quer para a família. As suas aptidões quer funcionais quer 

instrumentais e conquistas prévias serão avaliadas, tendo em conta a sua adaptação, socialização e 

a rentabilidade académica, entre outros. O inicio de vida escolar supõe a aquisição de competências 

maturacionais e instrumentais que indicarão a boa adaptação à nova etapa que lhe é exigida. Nesse 

sentido, muitas das queixas apresentadas são referentes a este período, em que a criança exibe 

dificuldades no âmbito escolar nomeadamente diminuição da atenção, da concentração, 

desmotivação ou desinteresse pelas atividades escolares e consequente diminuição da rentabilidade 

académica. Outras queixas, referem-se ao comportamento da criança ou com adoção de 

comportamentos de oposição, disruptivos e irrequietude, ou de inibição e apatia. Acresce 

somatização perante momentos de separação ou de avaliação de desempenho, dificuldade no 

controle dos esfíncteres. Na puberdade e adolescência acumulam-se às anteriores os 

comportamentos de risco, a agressividade hetero e autodirigida (como o bulling e a automutilação), 

a perturbação na alimentação. Estes motivos constituem uma fasquia representativa dos pedidos 
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de consulta de psicologia clinica. Os diagnósticos mais frequentes são de perturbação ansiosa e 

depressiva reativa, que frequentemente se mantém constante nas várias faixas etárias. Na adultícia 

os principais motivos explícitos e inerentes à solicitação da consulta de PC, nos CSP referem-se 

essencialmente a perturbações ansiosas, e depressivas e de ajustamento a contextos de 

disfuncionalidade conjugal/familiar (divórcio, violência/abuso), diagnóstico de doença súbita e/ou 

crónica com e sem efeitos incapacitantes. Morte com consequências traumáticas seguindo-se de 

lutos patológicos, isolamento social e afetivo, consequências traumáticas de acidentes.  

Os critérios de referenciação devem estar adaptados à realidade específica da área 

populacional, assim como às características técnicas da equipa de psicólogos de cada ACES.  

A referenciação deverá incluir indivíduos que apresentem os seguintes critérios: 

 

 Ausência de diagnóstico sindromático ou nosológico; 

 Apresentem diagnóstico e a intervenção psicoterapêutica disponibilizada pelos psicólogos 

é ajustada; 

 Reúne condições de acompanhamento em regime de ambulatório; 

 Ausência de funcionamento agudizado que exija internamento;  

 Prognóstico (funcionamento pré-mórbido e interepisódico, perturbação de personalidade 

prévia ao episódio, funcionalidade familiar, idade, género…); 

 Despiste de patologias que possam causar sintomas psicopatológicos (neurológicos, 

infeciosos, metabólicas ou endócrinas, induzidas por substâncias) co-morbilidade 

acentuada; 

 Sempre que solicitada pelo indivíduo(s) 

 Sem remissão sintomatológica após prescrição e psicofarmacológica ajustada ; 

 

Respeitando os pontos anteriores incluem-se1  

 

o Perturbações depressivas; 

o Perturbações de ansiedade; 

o Perturbações relacionadas com stress e trauma; 

                                                 
1 De acordo com DSM-5 e desde que a perturbação seja vivenciada de modo ligeiro a moderado pelo indivíduo 
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o Perturbações de sintomas somáticos e outras perturbações relacionadas; 

o Perturbação da alimentação e do comportamento alimentar; 

o Perturbações de eliminação; 

o Perturbações do sono; 

o Disfunções sexuais; 

o  Perturbações da conduta, do controlo dos impulsos e disruptivas; 

 

Deverão ser excluídos da referenciação para a consulta de psicologia clínica os indivíduos 

que apresentem os seguintes critérios: 

 

 Não reúne condições para intervenção psicoterapêutica (por exemplo a deficiência 

/atraso2 mental); 

 Diagnóstico em que a intervenção psicoterapêutica disponibilizada não é ajustada3; 

 No momento da referenciação o indivíduo é acompanhado, encontrando -se em curso a 

intervenção psiquiátrica ou psicoterapêutica; 

 Recusa à intervenção psicoterapêutica; 

  Perturbações diagnosticadas em que existam respostas especializadas por outras 

instituições, como por exemplo perturbações aditivas e abuso de substâncias (CRI); 

 Perturbação com vivência de modo moderado a grave 

 

Seguindo as intenções dos CSP, a referenciação não implica a presença exclusiva de sinais 

ou sintomas psicopatológicos, pois na sua atuação está implícita a prevenção de doença e promoção 

de saúde.  

O ciclo de vida do ser humano decorre no cumprimento harmónico de uma série e sucessivas 

de etapas inerentes à especificidade da faixa etária em causa. A ocorrência de episódios 

perturbadores e de elementos stressores enquadrados em determinada etapa de ciclo de vida, 

suscitam vulnerabilidade ao desenvolvimento do indivíduo, sendo maior quanto mais precoce for 

a sua ocorrência. A título de exemplo a depressão pós-parto constitui um fator de risco para o 

desenvolvimento de perturbação mental na criança e com efeitos na conjugalidade e parentalidade, 

                                                 
2 Fonte CID-10 
3 A formação do(s) psicólogo(s) é insuficiente ou não se adequa à intervenção. A titulo de exemplo, o individuo 

apresenta critérios para intervenção psicoterapêutica em casal/ família e essa resposta não existe no ACES. 
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comumente apresentados como negligência, danos físicos, abuso psicológico, conflitos conjugais, 

recursos sucessivos aos cuidados de saúde. A prevenção primária é de suma importância nesta fase. 

Um contacto próximo ao utente permite uma intervenção atempada sobre determinados fatores de 

risco. Médicos, enfermeiros e outros profissionais com formação em saúde mental, identificam 

precocemente sinais e sintomas, ou indícios que constituem risco   para o desenvolvimento de 

perturbação.   

Destacam-se alguns sinais considerados de alerta em qualquer faixa etária que implicam a 

referenciação para a consulta de PC, sempre que o individuo reúna pelo menos três em simultâneo: 

 

 Humor disfórico; 

 Auto depreciação; 

 Alterações comportamentais; 

 Irritabilidade e/ou conduta agressiva; 

 Agitação; 

 Distúrbio de sono; 

 Oscilação de apetite e/ou peso; 

 Psicastenia; 

 Défice na socialização; 

 Alterações de atitude face ao meio social; 

 Modificações de atitude face à escola/profissão; 

 Alterações face ao empenho escolar/atividade profissional; 

 Queixas somáticas; 

 Irritabilidade exacerbada; 

 Confusionalidade ou discurso incoerente e pouco claro; 

 Stress induzido por procedimentos médicos de diagnóstico e tratamento; 

 Crises pessoais e /ou familiares (luto, problemas conjugais, etc.); 

 Recurso sistemático aos serviços de saúde; 
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Em súmula, os critérios de referenciação para a consulta de PC nos CSP seguem rigorosos 

preceitos concordantes e específicos, em que as características de cada ACES, quer da população, 

quer dos profissionais, quer dos dispositivos, são preponderantes.  

 

Uma perspetiva sobre a intervenção comunitária em saúde mental nos cuidados de 

saúde primários 

 

A saúde mental comunitária é um valor em si mesmo.  

 

Uma das valências da intervenção comunitária em saúde mental é a prevenção da doença e 

a promoção de saúde de uma comunidade, atuando na diminuição de fatores de risco e no aumento 

de fatores protetores para o desenvolvimento de perturbação mental. É concertante e comumente 

aceite, que as estratégias de intervenção preventivas deverão ser precoces e continuadas, não se 

resumindo a um momento episódico e devem colidir com o curso desenvolvimental adaptativo 

inerente ao ciclo vital. Esta perspetiva desenvolvimental e a intervenção comunitária implica o 

envolvimento do individuo, da família, dos técnicos de saúde e de educação estendendo-se aos 

órgãos sociais, comunicacionais e políticos.  

Nesse sentido a intervenção quer no período pré-natal quer na primeira infância são 

momentos de eleição, dada a fragilidade dos envolvidos e a dependência de cuidados próprio do 

momento. No entanto uma das crises evolutivas é o nascimento de um filho, em que à relação 

conjugal se agrega a formação do par parental. É através da infância de um filho, que o adulto 

revisita a sua própria infância, onde se projetam e identificam formas de funcionamento. Seria útil, 

o desenho de um programa preventivo dirigido ao par conjugal próximo do início da sua 

constituição e anterior à gravidez, com o objetivo de fortalecer o vínculo conjugal e de prevenir a 

eventual repetição de práticas parentais desajustadas. As primeiras experiências relacionais dos 

indivíduos são muitas vezes preditoras de relações subsequentes, assim como constituem fatores 

de risco ou de proteção. Estudos apontam para que a diminuição de suporte emocional à criança 

pela mãe, interfere nos padrões de vinculação, que por sua vez se encontram associados ao 

desenvolvimento de depressão, assim como, a rejeição materna se associa à perturbação ansiosa 

na adultícia. Como principais fatores de risco associados às manifestações depressivas infanto-

juvenis destacam-se a disfuncionalidade conjugal, parental e a psicopatologia da mãe. Sendo a 

depressão e a ansiedade as perturbações com maior incidência, o desenho de um programa 

preventivo terá que passar por desenvolver fatores protetores relativos às perturbações em causa.  

Destacam-se algumas considerações para a necessidade e importância de uma intervenção 

estendida ao casal e família: 
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O pedido é centrado no sintoma da criança, no qual é chamado de paciente identificado. Em 

alguns casos a criança, que é identificada com as projeções dos pais, a partir de sua sintomatologia, 

torna-se porta-voz da dinâmica disfuncional destes. O que fica evidenciado nesses casos 

específicos são os conflitos conjugais/familiares e qual o papel da criança na dinâmica. A maioria 

dos estudos aponta os sintomas das crianças como relacionados aos fatores do seu ambiente. Por 

outro lado, a psicopatologia da criança interfere na conjugalidade e na dinâmica familiar. Por 

norma a criança é a portadora do sintoma, sendo a porta-voz do sofrimento do grupo familiar. Esta 

criança porta-voz ou criança sintoma, torna-se o veículo de acompanhamento dirigido aos 

pais/conjugues e como consequência desta intervenção, surge remissão da sintomatologia na 

criança. Ora, se a origem da problemática se encontra na relação familiar e conjugal, também aí se 

encontra a solução. Manter uma relação conjugal duradoura e com satisfação dos intervenientes é 

um desafio quotidiano, implica a exigência do convívio entre a individualidade e conjugalidade. 

As solicitações internas (de cada indivíduo e do casal) e as externas (ao indivíduo e ao casal) são 

difíceis de gerir, sem que se consiga evitar que afete profundamente a relação. 

A conjugalidade constitui-se como um fator, preponderante no desenvolvimento do 

individuo. Através do exercício da conjugalidade é criada uma nova identidade, que é responsável 

pela estabilidade do vinculo conjugal. A conjugalidade pode ser considerada uma dimensão 

privilegiada no processo de recriação do eu. A relação conjugal é uma segunda oportunidade de 

resolver muitos conflitos individuais, encontrando aí terreno fértil para uma projeção e 

identificação, traduzindo passado em presente, em que o outro se disponibiliza a receber o que foi 

introjetado e internalizado (externalizando-se). A intervenção na conjugalidade, possibilita a cada 

um dos intervenientes, identificar estes pressupostos e a partir daí, elaborá-los e transformá-los, 

libertando-se do legado familiar/individual e do padrão de repetição relacional. Vários estudos 

mostram que, o adulto reproduz o que em criança percecionou dos seus pais, conduzindo à 

repetição dos estilos educativos. Se o par conjugal é inconstante, conflituoso, agressivo, formam 

um par parental instável, inoperante e pouco continente/securizante, onde as crianças surgem como 

sintoma de uma relação sem ajustamento às necessidades de cada um dos elementos envolvidos, 

facilitando a insanidade mental e um ambiente relacional frágil e patogénico. A relação conjugal 

ajustada e satisfatória acompanhada de dinâmicas funcionais constitui um denominador favorável 

ao desenvolvimento do par parental, capaz de se disponibilizar para a relação parento-filial, 

integrando o afeto e disciplina de modo equilibrado ao curso desenvolvimental, o que constitui um 

fator protetor para o desenvolvimento de perturbação depressivas e ansiosas na infância. Torna-se 

evidente que a relação conjugal, influencia cada um dos adultos, o que por sua vez influencia a 

relação parental e esta influencia o equilíbrio emocional da criança, que forma determinante o 

influenciará enquanto adulto. Todo o processo de humanização tem inicio num primeiro grupal 

dual. Ele não é só um grupo como também a matriz de todos os outros. Das qualidades dessa 

relação primeira e primária depende toda a formação de um mundo interno. Na etiopatogenia da 

depressão na infância, na depressão pós- parto, na rejeição materna à gravidez, na violência 
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doméstica, no abuso e negligência parentais entre outros, encontra-se a disfuncionalidade conjugal. 

Quando os conflitos no casal tomam proporções tais, que interferem na manutenção do vinculo 

conjugal saudável, podem traduzir a falência ou destrutividade da relação, afetando profundamente 

os seus constituintes. Verifica-se em determinados indivíduos como reação à separação e divórcio, 

a presença de sintomatologia depressiva e ansiosa. As mudanças e transformações nas relações 

familiares e sociais, associadas às mudanças abruptas, como perdas significativas que ocorrem na 

vida, destabilizam e perturbam o sentimento de identidade e integração do self, provocando 

experiências de desamparo e desvalia no casal e dos sujeitos. Propõe-se o desenvolvimento de um 

programa comunitário de prevenção e intervenção nas relações conjugais e parentais. 

 

= = = = = = = = 

 

Programa Comunitário 

Conjugalidades e Parentalidades 

 

População alvo: 

Direta: Casais e pais em relação conjugal com ou sem filhos  

Indireta: Técnicos de saúde e de educação 

 

Objetivo geral: 

 Diminuir os fatores de risco e promover os fatores protetores associados à conjugalidade 

e parentalidade 

 

Objetivos específicos: 

 Prevenção da depressão e ansiedade na infância e adultícia 

 Prevenção da violência /abuso/negligência conjugal e parental 

 Prevenir a disfuncionalidade conjugal e parental 

 Promover os indicadores associados ao desenvolvimento de fatores protetores inerentes 

ao funcionamento conjugal e familiar condições favoráveis ao desenvolvimento de 

sentimento de:  

 Continência e pertencimento;  

 Crescimento e autonomização;  
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 Transposição das etapas e tarefas do ciclo de vital;  

 Circularidade e comunicação;  

 Regras e normas familiares;  

 Subsistemas claramente definidos;  

 Fronteiras claras e permeáveis;  

 Hierarquia; 

 

Operacionalização dirigida à população alvo direta: 

1. Rastreio psicopatológico individual e relacional aos casais e indivíduos, com o objetivo 

de encaminhamento, caso se verifique necessário; 

2. Constituição e intervenção em grupos operativos homogéneos (até 40 casais) repartidos 

pela etapa de ciclo vital em que se localizam (casais sem filhos, pais com filhos até 3 

anos, pais com filhos dos 3 aos 6 anos, e assim sucessivamente). Estas sessões serão 

temáticas e concordantes com a etapa em que o casal se encontra, de acordo com as 

dificuldades com as quais se confronta ou poderá eventualmente confrontar-se, alertando 

para os sinais e sintomas psicopatológicos mais frequentes, com finalidade preventiva 

promovidas por psicólogos quinzenalmente, durante 3 anos.  

3. Intervenção preventiva e psicoterapêutica em casais e famílias. 

4. Formação de grupos de apoio e autoajuda. 

5. Visitas domiciliárias. 

 

Operacionalização dirigida à população alvo indireta: 

1. Sensibilização preferencial aos profissionais que trabalham diretamente com a 

conjugalidade, a primeira, segunda e terceira infância. 

2. Uma sessão de sensibilização e informação para a temática em causa com duração de 3h 

de modo a identificar sinais e sintomas que permitam a sinalização 

3. Constituição de grupos de profissionais que recebam formação e supervisão do 

psicólogo responsável de modo a participarem ativamente no programa comunitário. 

 

Temáticas inerentes à estabilidade vincular das relações conjugais e parentais: 

 Formação do par conjugal (compreender os motivos associados à escolha inconsciente, 

do companheiro(a), identificar a atividade interfantasmática conjugal, efetuar análise 

transgeracional, e identificar a transmissão psíquica inter, intra e transgeracional, 
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identificar os padrões comunicacionais, identificar os principais motivos de (in)satisfação 

e conjugal e consequências, funcionalidade e vínculo conjugal, hábitos de saúde pré-

natais); 

 Formação do par parental (transição da conjugalidade para a parentalidade, vigilância do 

estado de saúde mental da mãe (prevenção da depressão pós-parto e da psicose puerpal, 

bebé desejado/aceite/espectado); 

 Competências parentais de acordo com a fase do ciclo vital (promoção da relação dual 

mãe-bebé (padrão de vinculação seguro) e evolução para a relação triangular e 

socialização com envolvimento ativo paterno, potenciar capacidades parentais para ler e 

responder aos sinais das crianças, promoção do sentimento de pertença, identidade, 

autoestima e desenvolvimento de capacidade de adaptação e resiliência, promover 

práticas educacionais no desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança, 

promoção do sucesso escolar, alertar para os fatores de risco associados ao ingresso 

precoce no 1º ciclo -antes dos 6 anos efetivos, identificar e prevenir as manifestações 

ansiosas e depressivas, alertar para a influência do grupo de pares, desenvolvimento de 

gestão de conflitos, prevenção de comportamentos de risco, prevenção da 

heteroagressividade (agressividade entre pares, bulling) e auto agressividade 

(automutilação e suicídio), promoção de escolha de formação académica gratificante e 

desempenho gratificante de atividade profissional).  

 

 

Gestão organizativa dos psicólogos clínicos nos cuidados de saúde primários 

 

O meio transforma o sujeito e este é transformado por ele.  Esta 

interdependência implica que qualquer alteração individual afete o 

coletivo. 

 

O psicólogo clínico inserido nos CSP integra as intenções deste, assumindo como principais 

funções o estudo psicológico de indivíduos e grupos populacionais com fim de diagnosticar, 

prevenir e intervir, de acordo com o decreto lei n.º 241/94, de 22 de Setembro. A intervenção 

psicoterapêutica pode ser dirigida quer ao indivíduo, quer ao grupo, onde se inclui casais e famílias, 

assente no desenvolvimento clinico-científico e técnicas de avaliação, com intuito de efetuar 

psicodiagnóstico, intervenção psicoterapêutica, preventiva e de reabilitação (individual e 

comunitária), educação para a saúde e investigação no campo da saúde mental.  
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Para melhor organizar e gerir os poucos psicólogos clínicos afetos aos ACES, perante as 

inúmeras solicitações de que são alvo torna-se proeminente a reorganização, concentrando recursos 

de atuação concertada.  

O exercício da atividade de psicologia implica o cumprimento de tarefas, inerentes à função 

que se traduzem num espetro e que se compõe de vários focos intra e interprofissionais. Nesse 

sentido, é necessário que em cada ACES estes profissionais se aglomerem em grupos autónomos, 

como núcleos de psicologia, com a pretensão de criar vários sectores de intervenção dirigidos 

internamente, ao grupo de psicólogos e externamente a outros profissionais e à comunidade, como:  

 

1) Formação de estagiários, atualização conceptual, psicométrica e interventiva, supervisão 

da prática clínica e investigação- ação; 

2) Criação e cumprimento das questões ligadas ao setting terapêutico;   

3) Articulações interprofissionais, integração em equipas transdisciplinares, 

4) Formação e consultadoria,  

5) Contribuir tecnicamente de modo a fomentar a qualidade de relações entre profissionais 

e do clima organizacional.  

 

Dadas as especificidades das suas funções, bem como as exigências inerentes ao avanço 

socio-tecnológico, é imperioso que estes profissionais possuam formação adequada e atualizada de 

modo a perceber e responder às necessidades da população alvo. Para o efeito, a leitura 

epidemiológica atualizada e consequente identificação da prevalência das perturbações mentais, 

dos fatores de risco/proteção, e de vulnerabilidade associados à etiologia, constituem um patamar 

imprescindível quer à intervenção individual (preventiva/ psicoterapêutica/ de reabilitação), quer 

à intervenção comunitária (preventiva/psicoterapêutica/ de reabilitação). Conhecimentos acerca da 

etiologia e semiologia das perturbações mentais com maior prevalência na comunidade, favorecerá 

o ajuste formativo necessário à composição de equipas de técnicos e consequentemente a gestão 

adequada de recursos. A avaliação psicológica representada, quer na entrevista quer no 

conhecimento e aplicação de provas psicométricas constitui o elemento essencial no 

psicodiagnóstico. A supervisão clínica e conceptual, assim como intervisão, são cruciais para o 

desempenho adequado. Nesta necessidade transversal de gestão de recursos, as intervenções em 

grupo, conjugais e familiares são de suma importância, sendo conhecidas as vantagens da 

intervenção psicoterapêutica, entre outras, em grupo. Quando existe essa indicação, é possível não 

só rentabilizar recursos como responder de forma mais célere, diminuindo o tempo e a lista de 

espera. Torna-se cada vez mais imprescindível o psicólogo inserido nos CSP, possuir formação 

especializada e competências que lhe permita não só intervir em grupo, como fazer também a 

leitura do funcionamento grupal, quer comunitário quer organizacional. As equipas 
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multidisciplinares não deixam de ser pequenos grupos inseridos em grandes grupos, o psicólogo 

dotado destes conhecimentos, poderá contribuir para melhorar a qualidade do ambiente 

organizacional e das relações entre profissionais.  

Um grupo não é um conjunto de indivíduos, um grupo implica a existência de um 

funcionamento grupal em que cada individuo contribui consciente e inconscientemente para uma 

cultura grupal, formando um inconsciente coletivo onde emergem  emoções e acting não 

elaborados, em que o trabalho grupal4 é de importância inexorável. É comum dizer-se que o grupo 

faz emergir no indivíduo o que este tem de melhor ou de pior. São descritos funcionamentos 

individuais inseridos em grupo, que isoladamente não sucederiam. Outra componente de crucial 

interesse na atuação do psicólogo é a intervenção em casal e família, sendo esta imprescindível na 

sua formação. A intervenção em casal e família é considerada uma das mais eficazes. Este, é o 

grupo natural ao qual o individuo pertence e se este grupo é considerado como potencialmente 

patologizante, o mesmo também pode ser considerado como potencialmente terapêutico, 

permitindo mudanças comportamentais de extensão significativa, quer no indivíduo quer no 

funcionamento relacional e afetivo. Por outro lado, outras configurações familiares, com dinâmicas 

diferentes das características da família tradicional como a homoparentalidade, a reprodução 

assistida, a adoção, os recasamentos em que o papel de pais e de cônjuge, muitas vezes se 

confundem, constituem a realidade com que o psicólogo se depara na sua prática.  

O setting terapêutico constitui entre outras, a função de rede de atuação do psicólogo. Os 

gabinetes destinados à intervenção psicólogos nem sempre cumprem os requisitos mínimos, ou 

nem existem gabinetes próprios, o que implica que o psicólogo mude de gabinete constantemente 

o que traz consequências nocivas à intervenção. Não é infrequente, que os gabinetes afetos ao 

exercício da atividade de psicologia possuírem marquesas ginecológicas, carrinhos com material 

médico e de enfermagem, em especial as agulhas e seringas o que se torna em muitos casos, para 

o indivíduo, um elemento ansiogénico e de agressividade, quando o motivo da consulta é por 

exemplo as consequências de uma interrupção de gravidez, ou dificuldades na adesão ou 

consequências traumáticas de exames ou tratamentos. Esta realidade interfere ao ponto de poderem 

impossibilitar a realização do ato, sucedendo de igual forma quando a intervenção é dirigida a 

famílias e a grupos em que as dificuldades logísticas podem ser inultrapassáveis. Os requisitos 

mínimos e fundamentais a contemplar num gabinete de psicologia, no que se refere à consulta 

                                                 
4 Uma possível classificação do trabalho grupal pode conter dois subgrupos, uns com finalidades exclusivamente 

terapêuticas e outros de componente operativa. Nos grupos com finalidade terapêutica insere-se a psicoterapia 

psicodinâmica de grupo (psicoterapia analítica de grupo, grupanálise, psicanálise de grupo, psicodrama, outros, 

grupoterapia breve psicanalítica), grupos de diagnóstico, grupos de acolhimento, psicoterapia do grupo familiar, 

psicoterapia do casal, psicanálise dos vínculos (psicanálise do casal, da família, de grupos), grupoterapia com pacientes 

somáticos, grupos de auto-ajuda (com terapeuta sem formação completa). Nos grupos com finalidade operativas 

destacam-se os grupos de discussão (congressos e jornadas), grupos temáticos (textos, temas) grupos de orientação 

(gestantes, diabéticos, hipertensos), grupos comunitários, grupos de Balint (discussão de casos em equipe), grupos 

operativos (escolas, empresas, hospitais), grupos de reflexão (sociedades que congregam profissionais que trabalham 

com grupos, institutos de formação/ensino, universidades). 
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individual, passam por possuir o máximo possível de insonorização, simplicidade e um espaço que 

contenha possibilidade de acomodar uma secretária com cadeiras associadas, duas poltronas  e um 

armário com chave e que contenha o material necessário. As intervenções em grupo e famílias 

implicam um espaço amplo, em que possam dispor o número de cadeiras correspondentes pelo 

menos ao número de pessoas, para além das caraterísticas inerentes e decorrentes da especificidade 

da intervenção em causa. 

 A agenda do psicólogo apresenta características não contempladas, pois além dos tempos 

destinados à consulta individual, existe a intervenção em grupo, em casal e família, o que implica 

o agendamento específico, neste momento sem expressão por exemplo no SClínico. As provas 

psicométricas existentes nos ACES nem sempre se encontram atualizadas o que dificulta quer o 

psicodiagnóstico, quer o estudo epidemiológico e investigação.   

A crescente emigração ou ausências prolongadas, como doenças crónicas (doenças 

oncológicas) constituem motivos que implicam a interrupção de um acompanhamento. Torna-se 

proeminente que os psicólogos e os CSP se adaptem a esta realidade e desenvolvam estratégias de 

atuação como a possibilidade de ocorrer consultas via skipe, com a logística necessária, ou a 

consulta no domicilio.    

 A articulação e a integração em equipas transdisciplinares favorecem entre outras, 

precocidade no diagnóstico e planeamento da intervenção, como eventuais indicações e 

contraindicações, maior acessibilidade à consulta de psicologia, maior facilidade na continuidade 

dos cuidados e identificação de indivíduos de risco, onde se inclui a (in)formação, a consultadoria. 

Tendo como base a realidade refletida e percecionada em cada ACES o proveito do intercâmbio 

de informação interprofissional, torna-se crucial no desenho de programas de prevenção.   

Seria conveniente considerar em cada ACES tendo em conta as caraterísticas próprias, dotar 

dentro de cada núcleo de psicologia e na da equipa de psicólogos caso exista, selecionar aquele(s) 

que pelo seu perfil, conhecimentos e competência, deterá condições para promover ações 

formativas específicas às necessidades identificadas (provas psicométricas, planeamento 

interventivo de prevenção, intervenção e reabilitação), e de a supervisão clínica e conceptual. No 

âmbito da investigação a criação de um laboratório de investigação e pesquisa sobre a compreensão 

psicodinâmica quer da criança quer do adulto sintomático e os seus laços familiares, dos fatores de 

risco/proteção associados à psicopatologia, assim como a indicação terapêutica que favorecem a 

atuação dos profissionais, não só com o objetivo preventivo, como também de aperfeiçoamento, 

ampliação e reciclagem das técnicas utilizadas. Diante a complexidade do tema, são necessárias 

revisões periódicas das técnicas psicoterapêuticas e adequa-las às novas configurações individuais, 

familiares, sociais e culturais. Pesquisas atuais, tem apontado para uma interdependência entre 

dinâmica da família e o processo de produção de sintomas, explicitada sobretudo nas relações 

dinâmicas inconscientes pais-filhos. Os estudos epidemiológicos permitem estabelecer correlações 

estatísticas entre a prevalência de um distúrbio e determinar os fatores de risco de um distúrbio 
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psicopatológico, o que oferece grande interesse para as ações preventivas. Neste sentido, a 

promoção de estágios dentro desta perspetiva incidindo no domínio de conhecimentos 

psicopatológicos, avaliação, psicodiagnóstico e intervenção individual e comunitária assim como 

a investigação-ação.  

   A articulação eficaz entre os centros de saúde e os hospitais, nomeadamente as equipas de 

psiquiatria favorece a resposta eficaz. No mesmo sentido, articulação intra e inter ACES poderá 

potenciar a atuação de cada núcleo de psicologia aglomerando esforços contributivos e, quando se 

afigura adequado, promover a replicação de politicas de atuação.  

 

EM CONCLUSÃO 

 

É do conhecimento geral que a prevalência das perturbações de humor e de ansiedade afetam 

uma percentagem significativa da população em todo o mundo, com previsão de crescimento, 

como se tem verificado. Os dados referidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

manifestam esta tendência crescente de depressão e de suicídio. Um indicador da prevalência das 

perturbações de humor e de ansiedade é o elevado consumo de ansiolíticos e anti-depressivos que 

se tem verificado em Portugal, destacando-se dos restantes países da Europa. Os continentes 

individuais, familiares, sociais e comunitários apoiam-se mutuamente. Os continentes do intimo, 

privado e público respondem aos do individual, conjugal, familiar, social e comunitário. 

Na atualidade, o confronto com atos de violência de cariz social como o terrorismo assume 

atualmente proporções deletérias, criando clima ameaçador, de insegurança, de ausência de 

controlo sendo profícuo à sensação de instabilidade patologizante.  

As crescentes solicitações implicam a gestão de recursos e meios, pelo que, a definição dos 

critérios e circuitos de referenciação para a consulta de PC, o desenho de programas preventivos 

comunitários que incidam na prevenção das perturbações mais comuns de acordo com as 

características de cada ACES, assim como, a intervenção em e no grupo, assente na articulação 

interprofissionais, poderão constituir uma rotina organizativa que permita chegar melhor, a mais e 

mais depressa.  
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