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mind faces
as diferentes faces
da saúde mental

próxImo ColóquIo:

>  saúde mental: desafios para o futuro
    14 outubro

photomaton  
(documentário sobre João dos Santos)

João dos Santos (1913-1987), médico, psiquiatra de for-

mação, teve numa acção pioneira na organização da 

saúde mental infantil em Portugal.

Foi inovador nos processos de relacionar o desenvolvi-

mento da criança com os modelos pedagógicos, temá-

tica que conserva inegável actualidade nos nossos dias.

O filme documenta aspectos da vida de João dos Santos que contribuem para uma 

reflexão sobre a contemporaneidade do seu pensamento. A sua vasta cultura e a 

activa intervenção cívica polarizaram à sua volta um vasto conjunto de discípulos e 

intelectuais de várias formações.

A partir do conceito de photomaton em que cada retrato é único e relativo a um ins-

tante, o filme de Tiago Pereira e Sofia Ponte reúne testemunhos de colaboradores 

e amigos próximos de João dos Santos, tornando o seu pensamento acessível ao 

público em geral.
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As políticas e a organização dos sistemas de saúde, as práticas e a humanização 

da Medicina, a aplicação clínica de novos conhecimentos gerados pelas ciências funda-

mentais, a arte de envelhecer, ocuparam a agenda dos Fóruns Gulbenkian de Saúde na 

última década.

Olhando para o futuro, iremos perscrutar, neste ano, os labirintos da mente 

humana, não só na doença, mas também na vida de todos os dias. Este é o desafio esti-

mulante que propomos à reflexão da comunidade científica e da sociedade portuguesa 

como tema do Fórum Gulbenkian de Saúde 2010, desta vez acompanhado de um con-

junto de iniciativas que reflectem as complexas relações da actividade da mente com  

a criação artística.
Isabel Mota    Administradora

Saúde Mental: novas respostas

Os avanços científicos das últimas décadas tornaram possível o desenvolvimento de 

um largo leque de novas respostas de efectividade comprovada no tratamento e reabili-

tação das doenças mentais. Novos tratamentos psicofarmacológicos e psicoterapêuticos  

provaram ser significativamente eficazes no tratamento das perturbações de ansiedade 

e da depressão. As doenças mentais graves, que levavam no passado a longas hospitali-

zações e a altos níveis de incapacidade, podem hoje ser seguidas com sucesso  na comu-

nidade quando  meios farmacológicos e intervenções psicossociais são usados de forma 

integrada por serviços comunitários bem organizados. Programas de reabilitação psicos-

social, incluindo treino de competências sociais, intervenções familiares, apoio residen-

cial  e emprego apoiado, tornaram possível a reinserção social de muitas das pessoas que 

sofrem destas doenças. 

Avanços importantes ocorreram também no desenvolvimento de intervenções para 

a prevenção das doenças mentais e a promoção da saúde mental, existindo hoje progra-

mas preventivos eficazes em diversas áreas (por exemplo, suicídio, abuso de álcool e vio-

lência).

Estas novas repostas para os problemas de saúde mental são o tema do terceiro  

Colóquio do Fórum Gulbenkian de Saúde 2010, As Diferentes Faces da Saúde Mental, 

que dedica uma atenção especial aos novos avanços nas áreas da prevenção/promoção, 

às novas intervenções no campo da saúde mental da infância e adolescência e aos novos 

modelos de cuidados  para doentes mentais graves desenvolvidos na Europa e nos Esta-

dos Unidos.

J. M. Caldas de Almeida    Comissário
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 saúde mental: novas respostas

9h30 painel I – programas de promoção/prevenção em saúde mental

Conferência  Clemens Hosman radboud univerSiTy & maaSTriChT univerSiTy, The neTherlandS

Comentário  Henrique Barros  FaCuldade de mediCina, uP

 ricardo Gusmão  FaCuldade de CiênCiaS médiCaS, unl

moderação   fernando de pádua

11h15  Pausa Café

11h30 painel II – programas e intervenções para pessoas  
                 com doença mental grave

Conferências Howard Goldman  univerSiTy oF maryland SChool oF mediCine, uSa 

 angelo fioritti  azienda uSl di boloGna, iTaly 

Comentário  Joaquim fidalgo freitas  hoSPiTal S. TeoTónio, viSeu

 Álvaro de Carvalho  FaCuldade de CiênCiaS médiCaS, unl  

moderação   ricardo frança Jardim

13h30  Pausa almoço

15h00 painel III – programas e intervenções  
                  para crianças e adolescentes

Conferência stanley Kutcher  FaCulTy oF mediCine, dalhouSie univerSiTy, Canada 

Comentário Cristina marques  hoSPiTal d. eSTeFânia 

 Joana santiago  banCo de inFormação de PaiS Para PaiS 

moderação   João Gomes pedro

16h30  F i l m e 
                      photomaton  
  (documentário sobre João dos Santos)

 tiago pereira e sofia ponte
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