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ENQUADRAMENTO

O projeto “Saúde Mental e Arte”- Teatro | Dança | Artes Plásticas surge para

potencializar o lado criativo de mais de 400 utentes de norte a sul do país, procurando

contribuir para o combate ao estigma da doença mental.

No presente estudo de avaliação, os objetivos gerais consistem na identificação e

caracterização do perfil dos utentes e técnicos envolvidos no projeto, bem como na

avaliação de atributos relacionados com a realização do projeto “Saúde Mental e Arte”

desenvolvido em Coimbra.
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METODOLOGIA

UNIVERSO - Constituído por indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos,

e que participaram no projeto “Saúde Mental e Arte” 2014. Total de 26 Instituições.

AMOSTRA/AMOSTRAGEM - A amostra foi de 288 indivíduos (205 utentes e 83

técnicos), sendo que se entrevistaram todos os indivíduos que se encontravam

nas instituições na data prevista para a realização da recolha de informação.

MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS - A informação foi recolhida através de

entrevista direta e pessoal no local.

TRABALHO DE CAMPO - realizada por uma equipa de entrevistadores do

GEMEO/IPAM. O trabalho de recolha de informação decorreu dos dias 23 a 30 de

Março de 2015.

SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE - A supervisão em campo foi

realizada por “in loco” por técnicos do GEMEO/IPAM.
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INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
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 Porto e Norte – 8

 Centro – 3

 Lisboa e Vale do Tejo – 12

 Algarve - 3



AVALIAÇÃO 

DOS

UTENTES
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DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS
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51,7%       48,3%

Qual a sua situação profissional atualmente?

Empregado 9 4,4%

Desempregado 32 15,6%

Pensionista 149 72,7%

Baixa Médica 5 2,4%

Outro 10 4,9%

Total 205 100,0%

Idade

18 - 24 3 1,5%

25 - 34 19 9,3%

35 - 44 49 23,9%

45 - 54 72 35,1%

55-64 51 24,9%

65 ou mais 11 5,4%

Total 205 100,0%



SITUAÇÃO DE SAÚDE
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ACOMPANHAMENTO

pelo Serviço Local de 

Saúde

Há quanto tempo frequenta as atividades no âmbito da

reabilitação psicossocial?

Menos de 1 ano 7 3,4%

1 a 2 anos 28 13,7%

3 a 4 anos 40 19,5%

5 anos ou mais 111 54,1%

Não sabe/Não responde 19 9,3%

Total 205 100,0%

FREQUÊNCIA 

de atividades no âmbito da 

reabilitação psicossocial



AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO

8

Avaliação do projeto/atividade

Muito

insatisfeito
Insatisfeito

Nem

satisfeito,

nem

insatisfeito

Satisfeito
Muito

satisfeito
Total

Os locais escolhidos para as atuações

A Simpatia da equipa de acolhimento

A organização das iniciativas

Comunicação do evento

1,6% 0,0% 5,4% 26,6% 66,3%

2,2% 0,6% 3,9% 24,4% 68,9%

1,7% 1,1% 8,8% 23,8% 64,6%

1,7% 1,7% 10,8% 22,2% 63,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A avaliação da satisfação com a iniciativa, em média, foram 

classificados como muito satisfatórios (4,52).

O fator que mais satisfez foi a simpatia da equipa de

acolhimento (4,57 – Muito satisfeito)

O fator que menos satisfez foi a forma como a comunicação do

evento foi realizada (4,44 – Satisfeito).



AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
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ALOJAMENTO
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TRANSPORTE E 

ALIMENTAÇÃO
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A maioria dos inquiridos, 88,3%, afirma ter sido 

importante a disponibilização do serviço de 

transporte.

Na avaliação das refeições – horários, instalações e tipo de refeição – a 

avaliação foi claramente positiva com 84,9% a 

afirmar que os horários foram

adequados, que as instalações 

onde foram servidas as refeições, em média, 

eram boas (4,14), bem como 

o tipo de refeição (4,09).



ACOLHIMENTO

A avaliação da satisfação com o acolhimento, em média, os
atributos deste abaixo mencionados foram classificados como sendo
muito satisfatórios (4,53).

A avaliação do convívio entre as pessoas que
participaram na iniciativa, em média, os atributos relacionados com
este foram, classificados como sendo satisfatórios (4,44).

A avaliação da importância da participação nesta
iniciativa, em média, foram classificados como muito
importantes (3,56).

12



13

ESTIGMA SAÚDE MENTAL
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PALAVRA 
que melhor 

descreve esta 

iniciativa como 

experiência de 

vida

EXPERIÊNCIA DE VIDA
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SENTIMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO



MAIS E MENOS
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17

AVALIAÇÃO 

TÉCNICOS DE 

SAÚDE



DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS
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27,7%       72,3%

Idade

18 - 24 2 2,4%

25 - 34 22 26,5%

35 - 44 26 31,3%

45 - 54 19 22,9%

55-64 13 15,7%

65 ou mais 1 1,2%

Total 83 100,0%



AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
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ALOJAMENTO
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AVALIAÇAO 

DO 

ALOJAMENTO



TRANSPORTE E 

ALIMENTAÇÃO
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A maioria dos Té𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐚ú𝐝𝐞 (𝟖𝟗,𝟐%) considera que

foi importante para os utentes terem usufruído do

serviço de transporte.

Relativamente às refeições, 𝟕𝟖,𝟑% dos inquiridos

considera que os horários foram adequados.

As instalações onde foram

servidas as refeições foram

avaliadas, em média, como

boas (3,82), o mesmo

acontecendo com o tipo de

refeição (3,74).



ACOLHIMENTO

Para 85,5% dos Técnicos de Saúde o tipo de acolhimento que foi
realizado fez sentido, tendo avaliado a satisfação com o
acolhimento, em média, como sendo muito satisfatórios (4,47).

Quanto à avaliação da importância do convívio entre as pessoas que
participaram na iniciativa, em média, classificados como sendo muito
importantes (3,64).

Relativamente à avaliação da importância da participação
nesta iniciativa, em média e no geral da atividade, foram
classificados como muito importantes (3,65).
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ESTIGMA SAÚDE MENTAL
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A totalidade dos 

Técnicos de Saúde inquiridos 

(100%) entende que 
este tipo de 
iniciativas são 

positivas para 
a diminuição 
do estigma da 

doença mental.



SENTIMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO
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MAIS E MENOS
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A pensar no bem estar dos doentes, queremos que nos diga o que MAIS gostou na

iniciativa:

Valorização dos utentes 16 19,3%

Partilha do trabalho realizado 14 16,9%

Tudo 12 14,5%

Acolhimento 9 10,8%

Alojamento 8 9,6%

Inclusão social 7 8,4%

Diminuição do estigma da doença mental 7 8,4%

Convívio 7 8,4%

Teatro 6 7,2%

Igualdade 6 7,2%

Organização 5 6,0%

Doentes sentiram-se cativados/felizes 4 4,8%

Troca de experiências 4 4,8%

Aumento da auto-estima 3 3,6%

Fora da zona de residência 3 3,6%

Experiência diferente 3 3,6%

Acompanhamento 2 2,4%

Restaurante 2 2,4%

Diversidade de espetáculos 2 2,4%

Trabalho de equipa 2 2,4%

Simpatia 2 2,4%

Outro 6 7,2%

Total 83




