


Intervenção Psicossocial de Proximidade

Intervenção com a pessoa com diagnóstico de doença mental

Capacitação dos cuidadores

Ação na comunidade (profissionais, escolas, em geral)

Espaços Inclusão: fomentar relações interpessoais e o surgimento de um GAM

Trabalho em rede para a resolução de problemas

Intervir com 150 pessoas
Reduzir em 50% internamentos e reinternamentos

8 concelhos da CIMLT
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http://www.youtube.com/watch?v=VTdkS05q4aw










Considera importante que o acompanhamento da equipa do InclusivaMente

seja realizado no seu domicílio?

“ Sim, considero importante porque estou na minha zona de conforto”;

“Sim, porque é onde me sinto melhor e sinto-me à vontade”

“Sim, na minha opinião o doente está mais à vontade e por isso também consegue 

falar 

de assuntos que lhe perturbam a mente…”



2. O que valoriza mais no acompanhamento ao domicílio?

“ Valorizo o acompanhamento ao domicílio porque faz-me bem falar com os técnicos e

ter a visita deles”;

“ O poder falar-se à vontade e no tempo que me é dispensado. Sentir-me mais

acompanhado”;

“ Da vossa simpatia e ajuda. Porque é onde me sinto mais à vontade,

a minha zona de conforto”;

“Acho que o doente se sente bem com o acompanhamento, porque assim

também se expressa com pessoas, (...) que não conhecia.”;



3. Caso o acompanhamento da equipa apenas fosse realizado fora do seu contexto domiciliário, acha

que continuaria a querer ser acompanhado?

“ Se fosse fora da minha zona de conforto, não me sentia à vontade se  

fosse noutro lugar”

“ Sim, mas já não seria tão assíduo"

“ Desde que fosse numa zona onde pudesse ir, sim”

“ No caso do meu irmão, acho que não era do seu agrado, pois na minha opinião

o domicílio é sempre mais acolhedor, e se fosse fora de casa até acredito que

ele não fosse.”



OBRIGADA!
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