
Equipa 
Equipa constituída por: 
• Psiquiatra;

• Psicólogo Clínico, especialista em Psicologia Clínica 

e da Saúde;

• Enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria;

• Terapeuta Ocupacional;

• Assistente Social.

Contactos 

                                           Unidade de Saúde Condeixa-a-Nova
Morada:                      Casa de Saúde Rainha Santa Isabel

                                                         Rua Padre Bento Menni 

                                                 3150-146 Condeixa-a-Nova

Nº Verde:                                                          800 209 000

Telemóvel:                                                            967 202 217 

E-mail:                 samaritano.csrsi@irmashospitaleiras.pt

Web:                                 www.irmashospitaleiras.pt/csrsi

O que faz o apoio em 
Saúde Mental
ao domicílio 

• Desenvolver atividades terapêuticas em contexto de 
proximidade; 

• Diminuir a exclusão social e promover a socialização;

• Apoiar as famílias, fornecendo estratégias para lidar 
com a pessoa portadora de doença mental. 

Ir mais longe, para ficar mais 
perto de quem precisa

Apoio Domiciliário em 
Saúde Mental ao Idoso
Unidade de Saúde Condeixa-a-Nova

Casa Saúde Rainha Santa Isabel

SamaritanoPROJETO



Quem Somos
A Casa de Saúde Condeixa-a-Nova, foi fundada em 1959 
e é um dos doze estabelecimentos de saúde geridos 
pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração 
de Jesus. 

A nossa Missão exprime o carisma da Hospitalidade 
que consiste no acolhimento, assistência e cuidado 
especializado a qualquer pessoa com doença mental/
deficiência mental e outros, independentemente da sua 
condição social.

O Modelo Assistencial por nós adotado é global e contempla, 
para além das dimensões biopsicossociais, as dimensões 
relacionais, psicológicas e espirituais da pessoa. 

Abrange a prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção 
comunitária, através de medidas de tratamento especializadas 
e interdisciplinares.

Samaritano
Este projeto visa prestar apoio à população sénior 
que apresente uma situação de vulnerabilidade  
e isolamento social, agravada por limitações ao nível da 
funcionalidade, com ou sem doença mental, assim como 
aos seus cuidadores informais/família, procurando: 

• Promover um plano de envelhecimento ativo integral;

• Avaliar, acompanhar, encaminhar e monitorizar as 
situações referenciadas; 

• Evitar/prevenir internamentos, identificando de forma 
atempada situações de crise aguda.

Objetivos
• Promover a saúde mental através de atividades 

terapêuticas que estimulem e mantenham as capacidades 
cognitivas, sensoriais e funcionais do idoso; 

• Promover a reabilitação Psicossocial dos seniores, 
promovendo a sua autonomia e literacia em saúde mental; 

• Combater o estigma e isolamento do idoso através  
de planos sócio ocupacionais; 

• Promover e dotar as famílias de competências para 
lidar com situações de doença mental e o processo de  
envelhecimento, incluindo-as no plano terapêutico. 

Atividades
• Visitas no domicilio, de 2ª a 6ª feira das 9h às 17h 

(sempre que se justifique poderão realizar-se visitas 
fora do horário estipulado).

• Desenvolver sessões de Psicoeducação em grupo 
ou individuais, com utentes e famílias em estruturas 
da comunidade com vista a um maior envolvimento 
de todos;

• Promover a adesão e melhoria na gestão, do regime 
terapêutico;

• Realizar sessões de estimulação cognitiva e sensorial;

• Treinar as competências pessoais e habilidades sociais; 

• Promover as relações humanas com a gestão de conflitos 
interpessoais.


