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Como defi ne o conceito e os objetivos da 
Mentanalysis?

A Mentanalysis surgiu perante a carência 
existente de serviços de saúde mental privados 
de qualidade, multidisciplinares e acessíveis a 
toda a população. 

Temos como referência teórico-prática a 
abordagem psicanalítica/psicodinâmica, em-
bora também ofereçamos serviços em outras 
sub-áreas da saúde mental, uma necessidade que 
se revelou imperativa e para a qual contribui 
uma sólida e diversifi cada equipa de trabalho 
que integra, neste momento, 18 profi ssionais 
de saúde mental.

A equipa clínica da Mentanalysis partilha 
uma postura profi ssional de competência, exi-
gência e rigor, promovendo um tratamento 
personalizado, “à medida de cada paciente”, 
orientado e efi caz. Prestamos cuidados de saúde 
de elevada qualidade aos problemas de foro psí-
quico das diferentes faixas etárias, sendo espe-
cialistas em: Psicanálise; Psicoterapia Individual; 
Psicologia Clínica; Psicologia Forense; Terapia 
Familiar e de Casal; Neuropsicologia; Sexologia; 
Avaliação Psicológica; Orientação Escolar e 
Profi ssional; Psicodrama e Grupos terapêuticos; 
Pedopsiquiatria; Pediatria; Psiquiatria; Terapia 
da Fala; Desenvolvimento Infantil; Difi culdades 
de Aprendizagem; Psicomotricidade e  Super-
visão Clínica.

A Mentanalysis tem como foco cada pacien-
te, estando consciente das diferentes realidades 
sociais, nomeadamente, na situação atual que 
vivemos com a pandemia da Covid-19. Des-
ta forma e de modo a que todos possam ter 
acesso aos nossos cuidados de saúde, as clíni-
cas possuem inúmeros protocolos e parcerias, 
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bem como um programa que apelidámos de 
“Mentanalysis para Todos”, que fornece ajuda 
psicoterapêutica, a muito baixo custo, aos mais 
necessitados.

Qual o impacto da pandemia na saúde 
mental das pessoas?

As doenças mentais parecem surgir como 
uma consequência indireta do novo coronaví-
rus, atingindo uma população bem mais vas-
ta e heterogénea do que a própria covid-19. 
Estudos apontam também para um aumento 
acentuado de consumo de psicofármacos nos 
últimos três meses, sendo Portugal o quinto 
país da OCDE (Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Económico) que 
mais consome ansiolíticos e antidepressivos. 
Assim, é por demais evidente que a pandemia 
parece ter tido algumas repercussões na saúde 
mental. Porém, é ainda extemporâneo perceber 
exatamente como e de que forma, ou em que 
medida, esta pandemia afetou a saúde mental 
dos portugueses. 

De qualquer modo, a pandemia exigiu um 
esforço muito grande de adaptação a uma nova 
realidade que tem implicações psíquicas severas, 
graças às particularidades que o seu evitamento 
defi ne.

Num país onde já existia um número ele-
vado de situações de saúde mental e de vul-
nerabilidade psíquica, a mesma veio agudizar 
estas situações e criar uma maior fragilidade 
interna. Considerando ainda que uma grande 
parte das famílias portuguesas se veem, neste 
momento, a par com graves difi culdades eco-
nómicas, prevê-se que a situação ao nível da 
sua saúde mental venha a agravar-se, tornan-
do-se ainda mais preocupante. A resposta para 
a saúde mental terá, efetivamente, que passar 
pelo investimento neste domínio, criando uma 
maior oferta de cuidados de saúde nesta ver-
tente, mas também em políticas mais fortes a 
nível económico e social.

 
Como enfrentaram este desafi o? 
A Mentanalysis optou pela realização de con-

sultas on-line, através de plataformas seguras. 
Neste momento e apesar de já termos retomado 
algumas consultas presenciais, a teleconsulta 
ainda é uma possibilidade para quem não tiver 
possibilidade de se deslocar até uma das nossas 
clínicas, ou para quem constitui população de 
risco. 

Através do recurso a estes novos métodos 
esperamos, também, alcançar um leque mais 
vasto de pacientes, uma vez que a distância 
deixa de ser um obstáculo.

Por outro lado, a Mentanalysis criou uma 
linha de atendimento on-line gratuito para os 
profi ssionais de saúde que trabalham com a 
doença.

Que características considera necessárias 
que as mulheres imprimam nos cargos de 
direção que ocupam?

Uma das características mais importantes 
de liderança, no contexto atual, parece ser a 
capacidade de ter em conta o lado “humano” 
das pessoas e das equipas com quem se traba-
lha, gerando altos níveis de empatia. Por outro 
lado, a capacidade de fazer crescer a equipa de 
trabalho de forma individual, ou como grupo 
também parece ser um fator crucial. A capaci-
dade para lidar com processos de mudança e 
tolerar incertezas e ambiguidades é fundamental 
para o sucesso de qualquer equipa de trabalho 
e, consequentemente, de qualquer empresa. 
Conseguir construir uma equipa de trabalho 
que se mantém motivada e capaz de cumprir os 
seus objetivos de forma individual, ou enquanto 
grupo, também me parece uma boa aposta. 

Quais sãos os desafi os que espera para 
o futuro?

A Mentanalysis pretende consolidar o tra-
balho já feito, bem como continuar a primar 
pela qualidade e pela humanidade do serviço 
prestado, tendo como foco as necessidades in-
dividuais de cada paciente e apostando nos va-
lores que estão na base do seu trabalho: respeito 
pela individualidade, transparência, lealdade e 
confi dencialidade; respeito pela ética e deon-
tologia profi ssional; rigor intelectual e espírito 
de equipa. É nosso objetivo, ainda, assumir um 
lugar singular nos cuidados de saúde mental 
privada, privilegiando uma intervenção inte-
grada e, altamente, especializada.
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