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I(d(INTRODUÇÃO(

O( desenvolvimento( de( serviços( de( saúde( mental( na( comunidade( é,( por( várias( razões,( fundamental( para(

melhorar(os(sistemas(de(saúde(mental.((

Primeiro(porque(os(cuidados(na(comunidade(contribuem(para(melhorar(o(acesso(aos(serviços,(permiSndo(às(

pessoas( com( doenças( mentais( manterem( as( relações( familiares,( as( amizades( e( o( emprego( durante( o(

tratamento,(facilitando(a(intervenção(precoce(e(a(reabilitação(psicossocial.(

Segundo,(porque(os(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(estão(associados(à(conSnuidade(dos(cuidados,(

à(maior(saSsfação(dos(utentes,(à(maior(adesão(ao( tratamento,(à(melhor(proteção(dos(direitos(humanos(e(à(

prevenção(do(esSgma.(

Terceiro,( porque(os( cuidados( de( saúde(mental( na( comunidade( contribuem(para( o( desenvolvimento(de(uma(

colaboração( integrada(com(os(cuidados(de(saúde(primários(e(são(parScularmente(eficazes(no(tratamento(de(

pessoas(com(codmorbilidades(mentais(e(wsicas.(

Finalmente,(porque(os(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(facilitam(a(coordenação(entre(os(serviços(de(

saúde(e(os(serviços(sociais,(assim(como(a(colaboração(entre(os(serviços(de(saúde(e(os(serviços(do(sector(do(

emprego,( necessários( para( garanSr( a( componente( da( reabilitação( psicossocial( dos( cuidados( prestados( a(

pessoas(com(doenças(mentais(graves.((

Por(todas(estas(razões(cienxficas,(clínicas(e(éScas,(a(transição(de(modelos(insStucionais(tradicionais(de(saúde(

mental(para(modelos(baseados(na(comunidade(e(socialmente(inclusivos(tornoudse,(globalmente(e(nas(úlSmas(

décadas,(num(dos(principais(objecSvos(das(políScas(de(saúde(mental.(

Nos(úlSmos(anos,(esta(transição(tornoudse(também(um(compromisso(internacional(de(Portugal(e(de(todos(os(

países( que( raSficaram( a( Convenção( dos( Direitos( das( Pessoas( com(Deficiência( (CDPD)( das( Nações( Unidas,( e(

aprovaram(o(Plano(de(Acção(Global(de(Saúde(Mental(2013d2020,(lançado(pela(Organização(Mundial(de(Saúde(

em(2013.((((

Por(um(lado,(o(direito(a(serviços(de(apoio(comunitário,(expressamente(reconhecido(no(ArSgo(19(da(CDPD,(tem(

implicações(significaSvas(na(organização(dos(serviços(de(saúde(mental,(determinando:(1)(que(todas(as(pessoas(

com(incapacidades((incluindo(incapacidades(mentais)(têm(o(direito(de(viver(na(comunidade,(escolher(o(local(da(

sua(residência(e(ter(acesso(a(serviços(residenciais(e(domiciliários,(assim(como(a(outros(serviços(comunitários;(

2)( que( os( estados( devem( facilitar( a( inclusão( e( a( parScipação( total( de( pessoas( com( incapacidades( na(

comunidade;( 3)( que( os( serviços( e( as( estruturas( comunitárias( disponíveis( para( a( população( em( geral( devem(

estar(disponíveis(também(para(pessoas(com(incapacidades.(

Por(outro( lado,(e(de(acordo(com(o(Plano(de(Acção(Global(de(Saúde(Mental(2013d2020,(os(governos(devem(

“transferir( sistemaScamente( o( local( de( cuidados( dos( hospitais( psiquiátricos( para( estruturas( de( saúde( não(

especializados(com(a(cobertura(progressiva(de( intervenções(baseadas(na(evidência(para(doenças(prioritárias(

(incluindo(o(uso(dos(princípios(de(cuidados(por(fases(ou(escalonados( (–( (Stepped&Care),(uSlizando(uma(rede(

interligada(de(serviços(de(saúde(mental(na(comunidade,(incluindo(o(internamento(de(curta(duração,(cuidados(

ambulatórios(em(hospitais(gerais,(cuidados(de(saúde(primários,(centros(de(saúde(mental,(centros(de(dia,(apoio(

a(pessoas(com(doenças(mentais(que(vivem(com(as(famílias(e(apoio(residencial”.(

Uma(razão(adicional(para(que(Portugal(se(comprometa(a(aSngir(estes(objecSvos(deriva(da(parScipação(e(da(

coordenação(do(projecto(Ação(Conjunta(para(a(Saúde(Mental(“Joint(AcSon(for(Mental(Health(and(Welldbeing”(

da(União(Europeia((UE),(que(tem(como(objecSvo(desenvolver(uma(estratégia(de(acção(em(políScas(de(saúde(

mental,(incluindo(o(desenvolvimento(de(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade.(

Este(relatório(foi(desenvolvido(no(âmbito(do(Grupo(de(Trabalho(5((GT5)(da(“Joint(AcSon(for(Mental(Health(and(

Welldbeing”(da(UE,(dedicado(ao(desenvolvimento(de(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(e(socialmente(

inclusivos.(É(o(primeiro(estudo(que(analisa(o(processo(de(transição(de(cuidados(de(saúde(mental(insStucionais(

para(a(comunidade(desenvolvido(em(Portugal(nas(úlSmas(décadas,(e(é(totalmente(independente(de(interesses(

profissionais(ou(comerciais.(
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Depois( desta( Introdução,( são( descritos,( no( Capítulo( 2,( os( objecSvos( e( as( acSvidades( da( “Joint( AcSon”.( As(

metodologias( uSlizadas( na( elaboração( do( relatório( são( apresentadas( no( Capítulo( 3( e( no( Capítulo( 4( são(

descritas(as(várias(fases(do(processo(de(transição(para(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(em(Portugal,(

com(base(nas(fontes(credíveis(disponíveis.(O(Capítulo(5(inclui(a(apresentação(e(a(discussão(dos(resultados(que(

foram(obSdos(através(dos(vários(métodos(uSlizados(no(relatório:(o(quesSonário(desenvolvido(pelo(GT(5(com(a(

colaboração(de(especialistas,(que(avalia(a(transição(de(insStuições(de(cuidados(na(comunidade;(a(análise(SWOT(

feita( com( a( colaboração( da( Rede( Nacional( de( Cuidados( de( Saúde( Mental( na( Comunidade;( a( revisão( dos(

principais(estudos(metodologicamente( robustos,(desenvolvidos(em(Portugal(nos(úlSmos(anos(e(sobre( temas(

que(são(relevantes(para(as(políScas(e(os(serviços(de(saúde(mental;(e(a(análise(das(várias(avaliações(do(Plano(

Nacional(de(Saúde(Mental(que(foram(efectuadas(até(à(data.(Finalmente,(no(Capítulo(6,(é(feito(um(resumo(dos(

principais(resultados(e(conclusões(deste(relatório,(salientando(os(avanços(mais(importantes(durante(o(processo(

de( transição,( as( falhas( e( os( aspectos( a(melhorar,( as( barreiras( e( os( factores( facilitadores( idenSficados,( e( os(

principais(desafios(que(Portugal(enfrenta(actualmente(sobre(este(assunto.(
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II(d(O(QUE(É(A(“JOINT(ACTION(ON(MENTAL(HEALTH(AND(WELLdBEING”(?(

A(Joint(AcSon(for(Mental(Health(and(Welldbeing((JA(MHdWB)(é(uma(Acção(Europeia(Conjunta,(iniciada(em(2013(

com( o( objecSvo( de( construir( uma( estratégia( de( acção( políSca( para( a( saúde(mental( na( Europa( e( que( teve(

origem(no(trabalho(desenvolvido(no(âmbito(do(Pacto(Europeu(para(a(Saúde(Mental(e(Bemdestar.(A(Joint(AcSon(

(JA)(é(financiada(pela(Agência(Europeia(da(Saúde(e(da(Segurança(Alimentar((DGdSANTE),(envolve(49(parceiros(

que(representam(27(Estados(Membros(da(UE(e(11(organizações(europeias,(e(é(coordenada(pela(Faculdade(de(

Ciências(Médicas(da(Universidade(Nova(de(Lisboa,(Portugal.(

O(objecSvo(da(JA(MHdWB(é(contribuir(para(a(promoção(da(saúde(mental(e(do(bemdestar,(para(a(prevenção(das(

doenças(mentais(e(a(para(a(melhoria(dos(cuidados(e(da( inclusão(social(de(pessoas(com(doenças(mentais(na(

Europa.(

A( JA( MHdWB( aborda( assuntos( relacionados( com( cinco( áreas( temáScas( organizadas( em( cinco( Grupos( de(

Trabalho((GT)(diferentes:(a)(promoção(da(saúde(mental(nos(locais(de(trabalho;(b)(promoção(da(saúde(mental(

nas( escolas;( c)( acções( contra( a( depressão( e( o( suicídio( e( a( implementação( de( abordagens( edhealth;( d)(

desenvolvimento( de( cuidados( de( saúde(mental( na( comunidade( e( socialmente( inclusivos( para( pessoas( com(

doenças(mentais(graves;(e(e)(integração(da(saúde(mental(em(todas(as(políScas.(

Os( objecSvos( serão( aSngidos( através( de( um( trabalho( estruturado( de( colaboração( entre( os( vários( Estados(

Membros( (EM),( a( UE,( os( parceiros( e( as( organizações( internacionais( relevantes,( de( forma( a( desenvolver( um(

plano(de(acção(que(seja(apoiado(por(todas(as(partes.((

Os(principais(resultados(da(JA(MHdWB(incluem:(

• um(conhecimento(mais(rigoroso(e(completo(sobre(a(situação(da(saúde(mental(nos(países(da(UE;(

• a(criação(de(um(inventário(com(a(evidência(existente,(as(boas(práScas(e(os(recursos(disponíveis;(

• o(fortalecimento(das(redes(nacionais(e(europeias;(

• o(desenvolvimento(de(recomendações(para(a(acção;(

• a( capacitação( dos( líderes( nacionais( da( saúde( mental( e( de( outras( insStuições( interessadas( no(

desenvolvimento(de(políScas(em(saúde(mental;(

• a( aprovação( de( uma( estratégia( de( acção( pelos( EM( e( agências( da( UE,( assim( como( a( obtenção( de( um(

compromisso(para(a(conSnuação(dessa(estratégia;(

• o( estabelecimento( de( uma( cooperação( estruturada( entre( a( JA(MHdWB( e( as( redes( de( outros( projectos(

europeus;(

• a(criação(de(mecanismos(que(promovam(uma(colaboração(estruturada(entre(os(principais(intervenientes(

na(implementação(de(políScas(de(saúde(mental(na(Europa.(

Em( cada( uma( das( cinco( áreas( de( trabalho( da( JA(MHdWB,( foi( adoptada( a(mesma(metodologia,( que( inclui( a(

análise( da( situação(nos(países( parScipantes,( o( desenvolvimento(de( recomendações(para( a( acção,( e( o( apoio(

para(a(aprovação(de(uma(estratégia(de(acção(ao(nível(da(UE(e(dos(EM.(

A( avaliação( do( progresso( feito( na( UE( e( nos( Estados( Membros( para( as( cinco( áreas( temáScas( da( JA( foi(

completada(por( grupos(de( trabalho(nacionais( e( europeus,( que( integraram( representantes( governamentais( e(

não( governamentais.( Através( da( colaboração( entre( especialistas,( o( conhecimento( disponível( e( os( recursos(

resultantes( de( outros( projectos( Europeus( de( saúde( mental( foram( revistos( (instrumentos,( guias( de( boas(

práScas,(bases(de(dados),(e(as(iniciaSvas(desenvolvidas(anteriormente(foram(analisadas(de(forma(a(idenSficar(

os(factores(que(devem(ser(considerados(para(melhorar(a(eficiência(e(a(sustentabilidade(de(futuras(iniciaSvas.(

Os(métodos(de(trabalho(incluíram(análises(SWOT((para(avaliar(os(principais(objecSvos,(barreiras(e(desafios(nos(

EM),(revisões(da(literatura,(quesSonários,(e(entrevistas.(

O( desenvolvimento( de( recomendações( para( melhorar( a( eficácia( na( implementação( de( políScas( de( saúde(

mental( nos( EM( da( UE( foi( feita( em( colaboração( com( agências( da( UE,( da( OMS,( e( outras( organizações(

internacionais.(

O( envolvimento( e( o( compromisso( dos( EM( e( das( insStuições( interessadas( em( acções( concretas,( foram(

promovidos( através( de( vários( métodos:( 1)( um( plano( de( disseminação( para( garanSr( que( os( representantes(

governamentais( e( as( restantes( insStuições( interessadas( têm( acesso( à( informação( resultante( da( JA;( 2)( a(

promoção( de( consensos( e( do( envolvimento( de( parceiros( a( nível( nacional,( através( das( reuniões( das( redes(
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nacionais;( 3)( a( realização( de( outras( acSvidades( a( nível( Europeu( que( contribuem( para( o( criação( e( o(

fortalecimento(de(redes(de(trabalho.(

Para( conseguir( o( apoio( dos( EM( e( da( UE( sobre( as( recomendações( resultantes( do( projecto( e( promover( a(

cooperação(em(acções(subsequentes,(irá(ser(organizada(uma(conferência(final(da(JA,(em(21d22(de(Janeiro(de(

2016.(

A(construção(de( iniciaSvas(sustentáveis(de(políScas(em(saúde(mental,(será(feita(através(de(uma(colaboração(

estreita(com(outras(iniciaSvas(Europeias(de(saúde(mental,(nas(áreas(de(invesSgação,(clínica(e(políSca,(a(par(de(

uma( estratégia( específica( desenvolvida( para( criar( os(mecanismos( necessários( para(manter( uma( cooperação(

permanente,(estruturada(e(coerente(ao(longo(do(tempo.(

O(GT5(da(JA(MHdWB(pretendeu(desenvolver(uma(estratégia(para(abordagens(de(saúde(mental(na(comunidade(

e(socialmente(inclusivas(e(com(ênfase(na(transição(dos(cuidados(insStucionais(para(os(cuidados(comunitários(

desSnados( a( pessoas( com( doenças( mentais( graves.( Esta( estratégia( foi( desenvolvida( como( parte( de( um(

compromisso(e(de(uma(acção(comum(para(a(saúde(mental(na(Europa.(

Para(aSngir(estes(objecSvos(foi(feito(um(plano(que(incluiu(as(seguintes(estratégias:((

1. Análise(da(situação(das(abordagens(comunitárias(e(socialmente(inclusivas(nos(países(parScipantes;((

2. Revisão(da(evidência(cienxfica,(das(melhores(práScas(e(dos(recursos(técnicos(disponíveis(e(relevantes(

para(a(implementação(destas(abordagens(na(Europa;((

3. Desenvolvimento(de(recomendações(para(a(acção(ao(nível(europeu(e(nos(EM;((

4. Promoção(do(envolvimento(e(do(compromisso(dos(EM(e(de(outras(insStuições(interessadas(em(acções(

efecSvas(para(o(desenvolvimento(da(saúde(mental(comunitária(na(Europa.((

Cada(EM(parScipante(no(GT(nomeou(um(líder(nacional(de(projecto,(que(organizou(e(coordenou(um(Grupo(de(

Trabalho( Nacional,( incluindo( representantes( governamentais,( académicos,( profissionais,( utentes,( famílias,(

NGO’s(e(a(sociedade(civil.(Estes(grupos(nacionais(de(trabalho(analisaram(a(situação(nos(seus(países(em(relação(

ao( desenvolvimento( das( abordagens( comunitárias( e( socialmente( inclusivas,( avaliando( o( progresso( feito( na(

implementação(de(políScas(e(de(serviços,(e(idenSficando(as(barreiras,(as(prioridades(e(os(desafios(para(acções(

futuras.(

O( Grupo( de( Trabalho( Europeu,( incluindo( o( coordenador( do( GT5( e( os( codcoordenadores( nacionais,( reuniu(

regularmente(para(desenvolver(e(monitorizar(a(implementação.(Este(grupo(foi(também(responsável(por(outras(

duas( tarefas.( A( primeira( foi( idenSficar( o( conhecimento( e( os( recursos( relevantes( para( a( implementação( de(

abordagens(comunitárias((e(socialmente(inclusivas(na(Europa,(revendo(os(dados(que(indicam(a(necessidade(de(

mudanças( e( os( instrumentos( que( permitem( melhorar( a( qualidade( dos( cuidados( prestados.( A( segunda,( foi(

desenvolver(recomendações(para(actuar(na(implementação(de(abordagens(comunitárias(ao(nível(da(UE(e(dos(

EM.( O( Grupo( de( Trabalho( Europeu( integrou( representantes( da( OMS( e( de( outras( insStuições( europeias(

relevantes,(e(foi(auxiliado(por(uma(comissão(cienxfica(que(reviu(a(evidência(cienxfica(apresentada.(
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III(d(METODOLOGIA(

Este(relatório,(sobre(a(transição(dos(cuidados(de(saúde(mental(insStucionais(para(cuidados(de(saúde(mental(na(

comunidade(em(Portugal,( foi(elaborado(com(a(colaboração(de(grupos(de(trabalho(nacionais(e(europeus(que(

incluíram(especialistas,(representantes(governamentais(e(representantes(de(outras(insStuições(relevantes.(Os(

grupos( de( trabalho( basearamdse( no( conhecimento( e( nos( recursos( de( outros( projectos( europeus( de( saúde(

mental((incluindo(instrumentos,(guias(de(boas(práScas(e(bases(de(dados),(para(idenSficar(os(elementosdchave(

que(permitem(a(melhoria(da(efecSvidade(e(da(sustentabilidade(de(futuras(iniciaSvas.(

Para(aSngir(os(objecSvos(do(projecto,(foram(adoptados(os(seguintes(métodos:(

1. Uma(revisão(bibliográfica;(

2. Uma(análise( dos(dados( existentes( sobre( indicadores( relacionados( com(a( transição(de( serviços( para( a(

comunidade(na(UE;(

3. Uma( análise( extensiva( de( dados( originais( recolhidos( em( Portugal,( através( de( quesSonários(

especificamente( desenvolvidos( para( avaliar( o( processo( de( transição( (QuesSonário( de( Avaliação( da(

Transição(de(Cuidados(nos(Hospitais(para(Cuidados(na(Comunidade);(

4. Uma(análise(SWOT(feita(com(a(parScipação(da(Rede(Nacional(para(o(Desenvolvimento(da(Saúde(Mental(

na(Comunidade.((

1(–(Revisão(bibliográfica(

A(revisão(bibliográfica(focoudse(na(transição(dos(cuidados(de(saúde(mental(das(insStuições(para(a(comunidade,(

idenSficando( os( contextos,( as( abordagens( e( os( mecanismos( facilitadores( que( permitem( o( sucesso( dessa(

transição.(Neste( senSdo,( fez(o(balanço(de(alguns(desafios( importantes(no(processo(de( transição(e(da( forma(

como(estes(podem(ser(ultrapassados.(O(principal(objecSvo(foi(descrever(processos(que(Sveram(sucesso,(como(

foram( desenvolvidos( e( como( foram( avaliados.( Os( factores( que( promovem( a( inclusão( social( também( foram(

explorados.( Outro( objecSvo( foi( contribuir( para( a( formulação( de( recomendações( políScas( que( esSmulem( os(

processos(de(transição.(

Para( obter( uma( informação( detalhada( sobre( o( processo( de( desinsStucionalização( e( o( desenvolvimento( de(

cuidados(na(comunidade,( foi( incluída( literatura(publicada(desde(1975(até(Abril(de(2014.(Devido(ao(universo(

alargado,(a(recolha(bibliográfica(incluiu(cerca(de(17.000(referências.(Os(critérios(de(selecção(foram(específicos(

para( arSgos( ou( relatórios( publicados( em( língua( inglesa;( em( países( europeus,( abrangendo( alguns( exemplos(

relevantes(da( literatura( internacional;( com(descrições( e( avaliações(da( transição(de( cuidados(das( insStuições(

para(a(comunidade;(com(o(desenvolvimento(e(descrições/evidência(de(modelos(de(serviços(na(comunidade(e(

com(inclusão(social.(Uma(segunda(selecção(foi(posteriormente(efectuada(para(reduzir(o(número(de(referências(

a(incluir(na(revisão.(O(nível(inicial(excluía(referências(baseadas(apenas(em(resumos(e(no(segundo(nível(excluía(

referências(baseadas(no(texto(completo.(Alguns(arSgos(muito(relevantes(foram(por(vezes(indicados(através(de(

referências(de(outros(arSgos,(na(impossibilidade(de(obtêdlos(nas(bases(de(pesquisa.(A(literatura(cinzenta((Grey(

Literature)( foi( idenSficada( por(membros( da( equipa( de( invesSgação,( especialistas( envolvidos( na( JA( e( outros(

profissionais(da(área(da(saúde(mental.(No(total(foram(seleccionadas(101(referências(para(a(revisão(bibliográfica(

(para(acesso(à(revisão(completa(consultar,(por(favor,(o(relatório(Europeu(da(JA(MHdWB).((

2(–(Análise(dos(dados(seleccionados(existentes(para(Portugal(

A(análise(dos(dados(existentes(em(Portugal(foi(efectuada(uSlizando(uma(série(de(indicadores(no(processo(de(

transição,( idenSficados(através(de(diversas(fontes,( incluindo:(os(Atlas(de(Saúde(Mental(da(OMS(2005(e(2011(

(OMS,(2005;(OMS,(2011),(a(Avaliação(Inicial(de(PolíScas(e(PráScas(de(Saúde(Mental(da(OMS((OMS,(2008)(e(o(

relatório(EuroPoPP((Samele(et(al.,(2013).(

3(–(Análise(da(transição(em(Portugal(

Para( uma( análise( mais( específica( do( processo( de( transição( em( Portugal,( foi( desenvolvido( um( quesSonário(

específico,(em(colaboração(com(especialistas(da(área.(
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Desenvolvimento(do(quesSonário(((((

A(primeira(versão(do(quesSonário(foi(desenvolvida(com(base(em(trabalhos(similares(anteriores(e(em(métodos(

para(avaliar(processos(de(transição.(Esta(versão(inicial(foi(apresentada(e(discuSda(na(primeira(reunião(do(GT5,(

em( Abril( de( 2013,( em( conjunto( com( vários( documentos( de( referência.( O( quesSonário( foi( sucessivamente(

corrigido( e( revisto( de( forma( a( incluir( todas( as( contribuições( dos( parceiros( e( dos( membros( da( comissão(

cienxfica,(até(à(obtenção(da(versão(final.((

O(quesSonário(final(incluiu(dimensões(importantes(para(avaliar(o(processo(de(transição(durante(três(períodos(

diferentes:( antes( de( 1998,( entre( 1998( e( 2008( e( entre( 2008( e( 2012.( Estes( períodos( de( tempo( foram(

seleccionados( devido( à( informação( disponível( sobre( a( transição,( uSlizando( o( resultados( do( quesSonário( de(

avaliação(de(políScas(e(práScas(de(saúde(mental(de( todos(os(países(Europeus,(publicado(em(2008:(“Policies(

and(PracSces(for(Mental(health(in(Europe(–(MeeSng(the(Challenges”((WHO,(2008).(

A(recolha(de(novos(dados(foi(definida(para(os(anos(de(1998(e(2012(por(duas(razões.(A(repeSção(deste(exercício(

para( 2012,( uSlizando( as( questões( do( QuesSonário( de( Avaliação( Inicial( e( feito( de( acordo( com( os( mesmos(

objecSvos(desta(avaliação,(permite(a(obtenção(de(informação(importante(e(mais(recente(sobre(a(evolução(da(

transição(ao(longo(dos(úlSmos(quatro(anos.(Para(além(disso,(os(dados(relaSvos(a(1998(podem(ajudar(a(obter(

um(conhecimento(mais(rigoroso(da(evolução(nos(10(anos(anteriores(à(avaliação(da(OMS.(

O( quesSonário( inclui( questões( importantes( da( Avaliação( Inicial( de( 2008,( mas( também( as( de( outros(

quesSonários(que(avaliaram(diferentes(aspectos(do(processo(de(desinsStucionalização(e(do(desenvolvimento(

de(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(na(Europa.(As(principais(referências(uSlizadas(foram:(o(Relatório(

DECLOC( (2007);( o( Relatório( “Mapping( Exclusion:( InsStuSonal( and( communitydbased( services( in( the( mental(

health(field(in(Europe”((Mental(Health(Europe(and(Open(Society,(2012);(Transição(dos(cuidados(dos(hospitais(

para(a( comunidade(na(Europa:(Desafios(Económicos(e(oportunidades( (MHEEN(Group,(2008);(Projecto(OCDE(

“Mental(Health(Systems(in(OECD(countries”((OECD,(2014);(WHO(–(AIMS((2009);(ATLAS(da(Saúde(Mental(2011(

(WHO,(2011);(e(“WHO(ConsultaSon(on(Expanding(and(Reorganising(Mental(Health(Care”( (Gulbenkian(Global(

Mental(PlaÉorm,(2013).(((

O(quesSonário(elaborado(foi(dividido(em(três(secções:(

A( Secção( I( cobriu( as( questões( relacionadas( com( a( implementação( de( políScas( e( planos( para( promover( o(

processo(de(transição,(incluindo(desenvolvimentos(relevantes(que(ocorreram(antes(e(depois(de(1998.(

Esta(secção(contém(34(questões(agregadas(em(três(grupos:(

( d(Reformas(dos(serviços(de(saúde(mental(–(3(questões.(

( d(Encerramento,(redução(e(melhoria(da(qualidade(dos(hospitais(psiquiátricos(–(15(questões.(

( d(Desenvolvimento(dos(cuidados(na(comunidade(–(16(questões.(

A(Secção(II(inclui(questões(directamente(relacionadas(com(os(principais(objecSvos(desta(avaliação,(com(dados(

dos(desenvolvimentos(que(ocorreram(entre(2008(e(2012.(Esta(secção(contém(seis(áreas:(

( d(Análise(geral(das(políScas(e(da(legislação(–(6(questões.(

( d(Serviços(de(saúde(mental(–(10(questões.(

( d(Financiamento(da(saúde(mental(–(4(questões.(

( d(Direitos(humanos(–(5(questões.(

( d(Inclusão(social(–(2(questões.(

( d(Capacitação(de(utentes(e(profissionais(–(4(questões.(

Esta(secção(inclui(31(questões(da(Avaliação(Inicial(de(PolíScas(e(PráScas(para(a(Saúde(Mental(da(OMS((2008).(

A(Secção(III(inclui(questões(sobre(os(resultados,(as(barreiras(e(os(factores(facilitadores(durante(o(processo(de(

transição( em( Portugal.( Foi( uSlizada( uma( escala( de( Likert( com( 5( pontos( para( registar( as( percepções( de( 70(

profissionais(e(outras(pessoas(relevantes(da(área(da(saúde(mental,(incluindo(os(elementos(da(Rede(Nacional.(

As(50(questões(foram(distribuídas(pelas(seguintes(áreas:(

a)(Resultados((26(questões)(incluindo:(

( d(Legislação,(políSca(e(planos.(

( d(Defesa(dos(direitos(e(educação(pública.(((((((

( d(Integração(dos(cuidados(de(saúde(mental(nos(cuidados(de(saúde(primários.(
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( d(Serviços(ambulatórios.(

( d(Cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade.(

( d(Tratamento(em(regime(de(internamento,(em(hospitais(gerais.(

( d(Encerramento/restruturação(de(hospitais(psiquiátricos.(

( d(Cuidados(residenciais(na(comunidade.(

( d(Emprego,(reabilitação(vocacional(e(ocupacional.(

b)(Barreiras((10(questões)(incluindo:(

( d(Dimensão(políSca.(

( d(Financiamento/gestão.(

( d(Liderança.(

( d(InsStuições(relevantes.(

( d(Recursos(humanos.(

( d(Cooperação(interdsectorial.(

( d(Integração(de(saúde(mental(nos(cuidados(de(saúde(primários.(

c)(Factores(facilitadores((14(questões)(incluindo:(

( d(Dimensão(políSca.(

( d(Medidas(legislaSvas.(

( d(ParScipação(dos(utentes/famílias.(

( d(Reformas(de(saúde.(

( d(InvesSgação.(

( d(PerspecSva(dos(direitos(humanos.(

( d(Cooperação(internacional.(

( d(Envolvimento(das(ONGs.(

( d(Profissionais(de(saúde(mental.(

( d(PerspecSva(da(Recuperação.(

No( final( desta( secção,( foi( pedida( informação( adicional( em( “texto( livre”( para( permiSr( que( os( parScipantes(

descrevessem(de(uma(forma(completa(os(resultados,(as(barreiras(e(os(factores(facilitadores.(

Foi( igualmente( incluído( um( glossário( no( início( do( quesSonário( para( que( pudessem( ser( efectuadas(

interpretações(semelhantes(dos(vários(conceitos(incluídos.(

Recolha(de(dados(

Para(a(obtenção(dos(dados(foi(solicitada(às(autoridades(de(saúde(Portuguesas(a(recolha(da(informação(para(as(

secções( I( e( II.(A( informação(para(a( secção( III( foi( colhida(em(colaboração(com(os(membros(da( rede(nacional(

criada( nos( países( parScipantes,( incluindo( líderes( de( saúde( mental,( profissionais,( utentes,( famílias( e(

representantes(de(outras(insStuições(relevantes.(

A( recolha( de( dados( ocorreu( durante( 2014.( Os( quesSonários( preenchidos( foram( submeSdos( por( correio(

electrónico( e( posteriormente( verificados( para( a( avaliação( de( inconsistências( ou( ausência( de( dados.( Estas,(

quando(encontradas,(foram(esclarecidas(através(de(correio(electrónico(e/ou(teleconferência.(

Análise(de(dados(

Os(dados( foram(exportados(da(base(de(dados(original(dos(quesSonários(e( transferidos(para(um(documento(

Excel,( onde( foi( confirmada( a( correcção( da( transcrição.( A( análise( dos( dados( foi( efectuada( através( de( SPSS(

(StaSsScal( Package( for( the( Social( Sciences),( versão( 19.( Os( procedimentos( estaxsScos( incluíram( a( análise(

estaxsSca(descriSva((frequências(e(tabulações(cruzadas),(maioritariamente(para(dados(por(categorias.(

4(–(Análise(SWOT((

A(análise(dos(dados(dos(quesSonários(foi(complementada(através(dos(dados(da(análise(SWOT(sobre(o(processo(

de(transição.(Esta(tarefa(foi(organizada(em(Portugal(através(de(um(workshop(de(um(dia,(em(que(foi(realizado(

um(exercício(de(grupo(coordenado(por(um(especialista(em(análises(SWOT(sem(conhecimentos(específicos(na(

área(da(saúde(mental.(
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IV(d(FASES(DO(PROCESSO(DE(TRANSIÇÃO(

Tal(como(aconteceu(em(muitos(outros(países(na(Europa(nas(úlSmas(décadas,(em(Portugal(foram(feitos,(neste(

período,( esforços( significaSvos( para( promover( a( reestruturação( e( a( modernização( dos( serviços( de( saúde(

mental.(O(principal(objecSvo(da(reorganização(dos(serviços(tem(sido(a(transição(dos(cuidados(de(saúde(mental(

de(longa(duração(prestados(em(hospitais(psiquiátricos(para(serviços(baseados(na(comunidade,( integrados(no(

sistema(geral(de(saúde(e(mais(acessíveis(para(as(populações.(

O( desenvolvimento( da( psiquiatria( comunitária( durante( este( período( no( nosso( país( tem( sido( um( processo(

parScularmente( complexo,( marcado( por( inúmeras( dificuldades( associadas( às( mudanças( que( Sveram( lugar(

durante( este( tempo( nas( esferas( económica,( social( e( políSca,( e( influenciados( por( diferentes( influências(

ideológicas( e( cienxficas.( Podem( ser( consideradas( cinco( fases( disSntas( neste( processo.( Na( primeira( fase(

(1963d1980),( os( serviços( psiquiátricos( começaram( a( ser( descentralizados( dos( hospitais( psiquiátricos( para( os(

centros(de(saúde(mental.(Na(segunda(fase((na(década(de(80),(os(serviços(de(saúde(mental(foram(integrados(no(

sistema(geral(de(saúde(e( foi( iniciada(uma(reforma(na(saúde(mental.(Na(terceira( fase( (1990d2006),(depois(de(

uma( interrupção(na( reforma( causada(por(mudanças( a( nível( políSco,( foi( iniciado(um(amplo( debate( sobre( os(

objecSvos( e( bases( de( uma( políSca( nacional( de( saúde( mental( que( tornou( possível( um( consenso( e( levou( à(

aprovação( de( uma( políSca( de( saúde( mental( e( uma( lei( de( saúde( mental( alinhadas( com( os( princípios(

recomendados( pelas( organizações( internacionais.( Na( sequência( da( aprovação( da( nova( políSca( e( legislação,(

vários(avanços(importantes(ocorreram(no(desenvolvimento(de(programas(de(reabilitação(psicossocial(para(as(

pessoas(com(problemas(de(saúde(mental,(na(criação(de(vários(departamentos(de(saúde(mental(em(hospitais(

gerais,( e( na( incorporação(de(novos( procedimentos( relaSvos( ao( tratamento( compulsivo(na(práSca(de( roSna.(

Durante(a(quarta(fase,(foi(aprovado(pelo(Governo(um(Plano(Nacional(de(Saúde(Mental,(cuja(implementação(foi(

realizada( pela( Coordenação( Nacional( para( a( Saúde( Mental,( criada( para( o( efeito,( e( foram( publicadas( as(

primeiras(avaliações(ao(Plano.(A(quinta(fase(inicioudse(com(a(exSnção(da(Coordenação(Nacional(para(a(Saúde(

Mental,(subsStuída(pelo(Programa(Nacional(para(a(Saúde(Mental,(e(ainda(está(em(curso.(

Considerando( os( principais( documentos( publicados( com( informação( documentada( sobre( essas( fases( (JM(

Caldas( de(Almeida,( 1996;( JM(Caldas( de(Almeida( et( al.,( 2007;( PNSM( d( Programa(Nacional( de( Saúde(Mental,(

2012),(estas(podem(ser(resumidas(da(seguinte(forma:(

PRIMEIRA'FASE'(1963/1980)'

No(início(dos(anos(60,(a(assistência(psiquiátrica,(ao(nível(do(serviço(público,(era(prestada(quase(em(exclusivo(

por( 5( hospitais( psiquiátricos,( com( 3.700( camas,( localizados( nas( três( maiores( cidades( do( país.( Era(

predominantemente( insStucional( e( caracterizavadse( pela( falta( de( acessibilidade( e( pelos( poucos( tratamentos(

disponíveis.( No( sector( privado( exisSam( 6( insStuições( psiquiátricas,( propriedade( das(Ordens( Religiosas,( com(

3.100(camas,(principalmente(uSlizadas(por(pacientes(crónicos.((

A( raSficação( da( Lei( 2.118( em( 1963( (Presidência( da( República,( 1963),( com( base( em( princípios( próximos( da(

abordagem(de(cuidados(comunitários,(mudou(esta(situação.(O(principal(objecSvo(consisSu(na(criação(de(uma(

estrutura(organizacional(d(nos(níveis(nacional,(regional(e( local(d(capaz(de(implementar,(coordenar(e( (oferecer(

serviços( abrangentes( visando( a( promoção( da( saúde( mental,( a( prevenção( e( tratamento( das( perturbações(

mentais( e( a( reabilitação(dos(doentes(mentais.(A( lei,( indiscuSvelmente(avançada(para(o( seu( tempo(e(para(o(

regime(políSco(que(exisSa,(definia( também(os(direitos(dos( indivíduos(submeSdos(a( tratamento(psiquiátrico,(

dando( aos( tribunais( um( papel( decisivo( nas( decisões( sobre( o( tratamento( compulsivo.( De( acordo( com( a( Lei(

2.118,(os(Centros(de(Saúde(Mental((CSM)(tornaramdse(na(estrutura(básica(dos(serviços(de(saúde(mental.(A(Lei(

previa(o(estabelecimento(de(um(CSM(em(cada(distrito(e(conferiu(a(estes(centros(a(responsabilidade(de(todos(

os(cuidados(de(saúde(mental(exigidos(para(uma(determinada(população.(De(acordo(com(esta(perspecSva,(o(

CSM( era,( de( facto,( uma( rede( de( serviços( capaz( de( responder( às( diferentes( necessidades( de( cuidados( da(

população,(incluindo(estruturas(para(internamento.(

Este(modelo( implicou( uma( reestruturação( dos( hospitais( psiquiátricos,(mas( a( lei( não( foi(muito( clara( sobre( a(

forma(como(isso(devia(ser(realizado.(Esta(ambiguidade(teve(consequências(importantes(nos(desenvolvimentos(

que(viriam(a(ocorrer(mais(tarde.(Com(efeito,(durante(os(anos(60(e(70(a(implementação(da(lei(levou(à(criação(de(

CSM( em( todos( os( distritos( do( país,( com( excepção( daqueles( onde( se( encontravam( localizados( os( hospitais(

psiquiátricos.(
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No( início( dos( anos( 80( Snham( sido( estabelecidos( 18( CSM( em( todo( o( país,( cobrindo( 60%( da( população( (6(

milhões(de(pessoas).(Ao(nível(regional,(foram(criados(serviços(especiais((3)(para(a(saúde(mental(da(infância.(O(

desenvolvimento( do( CSM( confrontoudse( com( dificuldades( significaSvas:( os( recursos( disponíveis( eram( na(

maioria( dos( casos( limitados;( a( contratação( de( profissionais,( especialmente( nas( zonas( interiores,( provou( ser(

diwcil;( a( integração( de( alguns( dos( Centros( em( insStuições( locais( de( Spo( asilar( (os( chamados( albergues( de(

mendicidade)( dificultou( grandemente( o( desenvolvimento( de( cuidados( comunitários.( No( entanto,( os( novos(

Centros(mudaram(profundamente(todo(o(sistema(de(serviços(de(saúde(mental(do(país.(A(implementação(local(

dos(novos(serviços(não(só(melhorou(o(acesso(aos(cuidados(para(uma(grande(parte(da(população,(mas(tornou(

também(mais(fácil(o(desenvolvimento(de(novas(formas(de(intervenção,(mais(baseadas(na(comunidade(e(com(

melhor(ligação(a(outros(serviços(de(saúde(e(serviços(sociais.(Contudo,(nas(principais(cidades(d(Lisboa,(Porto(e(

Coimbra(d(onde(os(cuidados(de(saúde(mental(ainda(dependiam(dos(hospitais(psiquiátricos,(o(desenvolvimento(

dos(cuidados(na(comunidade(foi(muito(lento(e(conSnuou(a(enfrentar(grandes(resistências.(

SEGUNDA'FASE'(Anos'80)'

A( primeira( tentaSva( de( ultrapassar( esta( situação( teve( lugar( em( 1983,( com( o( apoio( da( Suécia,( através( do(

desenvolvimento(de(planos(de(reorganização(dos(serviços(de(saúde(mental(das(áreas(metropolitanas(de(Lisboa(

e( Porto,( mas( devido( à( resistência( exercida( pelos( sectores(mais( tradicionais( da( psiquiatria( estes( planos( não(

foram( implementados( nesse(momento.( Um( passo(muito( importante( para( o( desenvolvimento( da( psiquiatria(

comunitária(aconteceu(com(a(criação(do(Serviço(Nacional(de(Saúde(em(1984.(Os(cuidados(primários(de(saúde(

(prestados( por( cerca( de( 8.000(médicos( de( família,( 400(médicos( de( saúde( pública( e( outros( profissionais( de(

saúde(em(340(Centros(de(Saúde)(passaram(a(ser(a(base(fundamental(do(sistema(de(saúde.(A(integração,(em(

1984,( dos( serviços( de( saúde( mental( na( DirecçãodGeral( dos( Cuidados( de( Saúde( Primários( acabou( com( a(

separação( tradicional( entre( esses( serviços( e( o( sistema( de( saúde( em( geral,( e( tornou( a( formulação( de( uma(

políSca(nacional(de(saúde(mental(mais(fácil.(

Dois(planos(nacionais(de(saúde(mental,(aprovados(em(1985(e(1988((Sampaio(Faria,(1987;(Ministério(da(Saúde,(

1989;(Caldas(de(Almeida,(1991)(tornaram(possível(esta(políSca,(que(visou(a( implementação(de(uma(reforma(

nos(serviços(de(saúde(mental,(com(base(nos(seguintes(princípios(básicos:(1.(desenvolvimento,(em(cada(área(

geográfica,( de( um( sistema( integrado( de( cuidados( de( base( comunitária;( 2.( conSnuidade( dos( cuidados;( 3.(

integração(e(gestão(comum(das(diferentes(estruturas((incluindo(as(localizadas(nos(centros(de(saúde(e(hospitais(

gerais).((

Os(setores(geoddemográficos(de(saúde(mental(foram(definidos(de(modo(a(corresponder(às(áreas(dos(centros(

de(saúde,(de(tal(forma(que(fosse(possível(às(equipas(de(saúde(mental(trabalhar(em(conjunto(com(os(médicos(

de(família.(Passaram(a(ser(incluídos(nos(novos(centros(de(saúde(espaços(específicos(para(as(equipas(de(saúde(

mental.(Ao(mesmo(tempo,( tornoudse(obrigatória(a( inclusão(de(uma(unidade(psiquiátrica(em(todos(os(novos(

hospitais(gerais.((

A( implementação( desta( reforma( levou( a( outros( avanços( significaSvos:( o( desenvolvimento( de( um( sistema(

nacional( de( informação( dos( serviços( de( saúde( mental;( a( criação( de( estruturas( de( planeamento,(

acompanhamento(e(avaliação(dos(serviços(de(saúde(mental;(a(criação(dos(primeiros(CSM(em(Lisboa(e(Porto,(

bem(como(de(várias(unidades(psiquiátricas(em(hospitais( gerais,( por(exemplo(em(Aveiro,(Barreiro,(Amadora,(

Santarém,(Setúbal,(Almada,(Tomar,(Vila(Nova(de(Gaia,(Guimarães,(Almada,(etc..(Ao(mesmo(tempo,(foi(iniciado(

um( amplo( programa( de( formação( para( os( profissionais( de( psiquiatria( comunitária;( foi( estabelecida( uma(

comissão( interministerial( (Saúde(e(Assuntos(Sociais)(para(a(desinsStucionalização(e(reabilitação(de(pacientes(

psiquiátricos,( que( definiu( a( base( para( um( programa( que( permiSu( a( criação( de( centros( de( reabilitação( em(

diversos( serviços.( Por( outro( lado,( um( programa( de( formação( em( saúde(mental( para(médicos( de( família( foi(

iniciado( à( escala( nacional.( Por( úlSmo,( devido( à( disponibilidade( de( recursos( financeiros( especificamente(

alocados(para(o(desenvolvimento(de(projectos(de( intervenção(de(base( comunitária,( foi( possível( apoiar(uma(

série( de( projectos( inovadores( nas( diferentes( regiões( do( país( (centros( de( dia,( programas( de( prevenção( e(

reabilitação,(projectos(de(invesSgação(epidemiológica).(

TERCEIRA'FASE'(1990'/'2006)''

Em(1990,(todo(o(processo(de(reestruturação(foi(interrompido.(
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A(mudança(de(governo(levou(à(adopção(de(uma(nova(orientação(na(políSca(de(saúde(mental.(Todos(os(Centros(

de(Saúde(Mental(foram(exSntos(e(as(suas(estruturas(foram(integradas(administraSvamente(nos(hospitais(gerais(

das(respecSvas(áreas.(Os(constrangimentos(burocráScos(resultantes(dessas(medidas(e(da(falta(de(autonomia(e(

orçamento( específico( das( direções( dos( departamentos( psiquiátricos,( levou( a( resultados( extremamente(

negaSvos:(a(maioria(dos(programas(comunitários(foram(interrompidos(e(houve(cortes(dramáScos(nos(recursos(

para( a( saúde(mental.( Paradoxalmente,( não( foram( criadas( novas( unidades( psiquiátricas( nos( hospitais( gerais;(

pelo(contrário,(algumas(das(unidades(criadas(nos(hospitais(gerais(foram(desviadas(para(outras(especialidades(

médicas.(

Uma(das(mais(graves(consequências(das(medidas(tomadas(em(1992(resultou(de(se(ter(colocado(os(serviços(de(

saúde(mental(locais(reféns(de(um(modelo(de(governação(totalmente(inadequado(para(o(desenvolvimento(de(

serviços( modernos( na( comunidade.( Na( verdade,( a( integração( apressada( de( serviços( de( saúde( mental(

responsáveis( por( cuidados(de( raiz( populacional( em( insStuições( regidas(por(uma( lógica(hospitalar( pura,( com(

foco( em( pacientes( hospitalizados,( levou,( como( esperado,( a( uma( incapacidade( quase( total( para( desenvolver(

serviços(na(comunidade.(

Em( reacção( a( esta( situação,( em( 1994,( a( Comissão( para( o( Estudo( da( Saúde( Mental,( criada( no( âmbito( da(

DirecçãodGeral( da( Saúde,( com( a( parScipação( de( uma( ampla( gama( de( representantes( das( diversas( partes(

interessadas,( elaborou( um( documento( que( foi( uSlizado( como( base( para( a( Conferência( Nacional( de( Saúde(

Mental,(em(1995.(As(propostas( resultantes(desta( iniciaSva( foram(parScularmente( importantes,(uma(vez(que(

consStuiriam(posteriormente(a(base(fundamental(da(nova(Lei(de(saúde(mental((No.(36/98(d(ver(anexo(2)(e(o(

Decreto(Lei(nº(35/99((ver(anexo(3),(que(estabeleceram(os(princípios(da(políSca(nacional(de(saúde(mental.(

Por(um(lado,(a(nova(legislação(estabeleceu(os(princípios(que(regulam(o(tratamento(compulsivo,(colocando(um(

fim(à(práSca( inaceitável( de(hospitalização( compulsiva( sem(qualquer(base( jurídica.( Para( além(disso,( também(

definiu( os( direitos( que( devem( ser( reconhecidos( às( pessoas( com( perturbações( mentais,( e( estabeleceu( os(

princípios( orientadores( da( organização( dos( serviços( de( saúde( mental,( de( acordo( com( princípios(

internacionalmente(aceites(neste(campo.(

A(aprovação(da(nova(Lei(facilitou(vários(desenvolvimentos(importantes.(O(despacho(conjunto(n.º(407/98,(que(

regulamentou(a( coordenação(dos( sectores( social( e(de( saúde(na(prestação(de( cuidados(psicossociais(para(as(

pessoas(com(incapacidades(resultantes(de(perturbações(mentais,(e(a(Portaria(nº(348dA/98,(que(tornou(possível(

a( criação( e( o( financiamento( de( empresas( sociais,( Sveram( um( impacto( significaSvo( no( desenvolvimento( de(

programas( de( reabilitação( psicossocial( para( as( pessoas( com( problemas( de( saúde(mental.( Os( invesSmentos(

realizados( ao( abrigo( do( Programa( de( Saúde( XXI,( por( sua( vez,( contribuíram( para( promover( melhorias(

significaSvas(em(vários(departamentos(de(saúde(mental(nos(hospitais(gerais.(

Em( 2004,( a( DirecçãodGeral( da( Saúde( publicou( a( Rede( de( Referenciação( de( Psiquiatria( e( Saúde( Mental( e(

promoveu( a( organização( da( segunda( Conferência( Nacional( de( Saúde(Mental,( destacando( a( necessidade( de(

colocar( a( saúde( mental( na( agenda( de( saúde( pública( em( Portugal( e( de( implementar( as( alterações(

recomendadas( pela( Lei( de( Saúde(Mental.(De( notar( ainda( a( inclusão(da( saúde(mental( no( Plano(Nacional( de(

Saúde,(especialmente(nas(áreas(de(depressão,(abuso(de(álcool(e(perturbações(de(stress(pósdtraumáSco.((

Nos(úlSmos(anos(da(década(de(90,(teve(lugar(um(novo(impulso(para(a(reforma(dos(serviços(de(saúde(mental(

na(Região(da(Grande(Lisboa,(o(que(levou(a(avanços(significaSvos(na(subsStuição(dos(cuidados(prestados(pelos(

hospitais(psiquiátricos(por(novos( serviços(de(base( comunitária(e(novos(departamentos(de( saúde(mental(em(

hospitais( gerais( nesta( região.( No( entanto,( este( processo( restringiudse( à( Região( de( Lisboa( e( com( o(

desenvolvimento(do(processo(tornoudse(cada(vez(mais(evidente(que(sem(o(apoio(de(um(plano(nacional(seria(

impossível(implementar(as(partes(mais(importantes(da(reforma(e(estendêdla(ao(resto(do(país.(

QUARTA'FASE'(2006'–'2012)((((

As( iniciaSvas(da(OMS( iniciadas( com(a(publicação(do(Relatório(Mundial( de( Saúde,(dedicado(à( saúde(mental,(

Sveram(um( impacto( significaSvo(em( todo(o(mundo,( encorajando(muitos(países( a( actualizar( as( ( políScas(de(

saúde(mental( e,( sobretudo,( a( desenvolver( planos( nacionais( de( saúde(mental( que( pudessem( efecSvamente(

implementar(essas(políScas.(
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Foi(neste(contexto(que(o(Governo(Português(decidiu,(em(2006,(criar(uma(nova(Comissão(Nacional(para(a(Saúde(

Mental,(a(fim(de(analisar(a(situação(da(saúde(mental(no(país,(propor(um(plano(de(acção(para(a(reestruturação(

dos(serviços(de(saúde(mental,(e(apresentar(recomendações(para(a(sua(implementação.(

Para(aSngir(o(primeiro(objecSvo,(a(Comissão(desenvolveu(três(estratégias.(Em(primeiro(lugar,(foram(recolhidas(

todas( as( informações( disponíveis( sobre( as( necessidades( da( população( e( sobre( a( prestação( de( cuidados( de(

saúde( mental( em( Portugal.( Em( segundo( lugar,( promoveu( uma( série( de( estudos( para( esclarecer( áreas(

parScularmente( importantes.( Finalmente,( a( Comissão( desenvolveu( uma( ampla( consulta( de( todos( os(

interessados( (gestores,( profissionais,( associações( cienxficas,( utentes,( familiares,( ONGs,( representantes( dos(

setores(social,(da(educação,((emprego(e((jusSça,(entre(outros).(

Estes(estudos(incluíram(um(estudo(sobre(a(qualidade(dos(serviços,(com(base(em(metodologia(criada(pela(OMS,(

um(estudo(sobre(o(acesso(aos(serviços(de(urgência(psiquiátrica,(um(estudo(sobre(a(integração(dos(serviços(de(

saúde(mental(nos(hospitais(gerais(e(uma(avaliação(da(invesSgação(em(saúde(mental(em(Portugal.(

O(relatório,(apresentado(em(2007,(compreende(quatro(partes(disSntas.(A(primeira(sinteSza(os(dados(sobre(a(

magnitude(e(o(impacto(dos(problemas(de(saúde(mental(nas(sociedades(actuais(e(idenSfica(o(conhecimento(e(

as(perspecSvas(atuais(no(campo(da(organização(dos(serviços(de(saúde(mental.(A(segunda,(dedicada(à(análise(

da(situação(da(saúde(mental(em(Portugal,(abrange(os(aspectos(relacionados(com(as(necessidades(de(cuidados,(

políSca( e( leis( de( saúde( mental,( bem( como( a( prestação( de( serviços( nesta( área.( A( terceira( parte( analisa( a(

situação(a(nível(nacional,(nas(diferentes(componentes(d(desenvolvimento(dos(serviços(locais(de(saúde(mental,(

reabilitação( e( desinsStucionalização,( criação( de( serviços( regionais,( subsStuição( dos( hospitais( psiquiátricos( e(

desenvolvimento(de(serviços(de(saúde(mental(para(crianças(e(adolescentes.(O(plano(também(incluiu(propostas(

em(outras(áreas( d( legislação(de(saúde(mental,(financiamento(e(gestão,( sistemas(de( informação,(melhoria(da(

qualidade,( recursos( humanos,( cooperação( interdsectorial( e( invesSgação.( A( quarta( parte( do( relatório( incluiu(

recomendações(sobre(a( implementação.(Os(resultados(dos(estudos(realizados(no(contexto(da(preparação(do(

plano(são(apresentados(nos(Anexos.(

Em(2008,(o(Plano(Nacional( de( Saúde(Mental( (ver(o( Sumário(ExecuSvo(no(Anexo(1)( foi( aprovado(através(da(

Resolução( do( Conselho( de( Ministros( 49/2008( (ver( Anexos>Links( de( Internet),( que( também( criou( para( a(

implementação(do(Plano(uma(Coordenação(Nacional( de( Saúde(Mental,( no( âmbito( do(Alto( Comissariado(da(

Saúde,( bem( como( unidades( de( coordenação( regionais.( Considerando( a( experiência( na( implementação( de(

outras(reformas(complexas,(a(intenção(inicial(foi(criar(uma(Unidade(de(Missão(para(conduzir(a(implementação(

do(Plano,(com(base(no(pressuposto(de(que(apenas(com(uma(coordenação(com(a(autonomia(e(a(capacidade(de(

decisão( de( uma( Unidade( de( Missão( seria( possível( implementar( eficazmente( um( plano( com( tantas(

complexidades.(No(final( foi(adoptado(um( formato(de(governação(diferente;( contudo,( como(as(avaliações(da(

implementação(do(Plano(mostraram(posteriormente,(a(adopção(do(formato(de(uma(Unidade(de(Missão(teria(

evitado(muitos(dos(problemas(que(se(vieram(a(verificar(no(desenvolvimento(do(Plano.(

Os(principais(objecSvos(do(Plano(são(os(seguintes:(

• Assegurar(a( igualdade(no(acesso(aos( cuidados(a( todas(as(pessoas( com(problemas(de( saúde(mental(no(

país,(incluindo(as(que(pertencem(a(grupos(especialmente(vulneráveis;(

• Promover(e(proteger(os(direitos(humanos(das(pessoas(com(problemas(de(saúde(mental;(

• Reduzir( o( impacto( das( perturbações( mentais( e( contribuir( para( a( promoção( da( saúde( mental( da(

população;(

• Promover(a(descentralização(dos(serviços(de(saúde(mental,(de(modo(a(permiSr(a(prestação(de(cuidados(

na(comunidade(e(facilitar(uma(maior(parScipação(dos(pacientes(e(famílias;(

• Promover( a( integração( de( cuidados( em( saúde( mental( no( sistema( geral( de( saúde,( tanto( ao( nível( dos(

cuidados(primários(como(nos(hospitais(gerais.(

Em(termos(de(organização(dos(serviços(foram(definidos(quatro(desafios(principais:(

• Completar(a( rede(nacional(de(Serviços(Locais(de(Saúde(Mental( ( (SLSM)(e(promover(a(diferenciação(de(

cuidados(prestados(por(estes(serviços;(

• Desenvolver(serviços(e(programas(para(a(recuperação(e(desinsStucionalização(de(pessoas(com(doenças(

mentais(graves;(
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• Desenvolver(os(Serviços(de(Saúde(Mental(Regionais((SSMR)(necessários(para(complementar(os(Serviços(

Locais(em(áreas(específicas;(

• Coordenar( a( reestruturação( dos( hospitais( psiquiátricos( ( com( a( transferência( das( respostas( por( eles(

asseguradas(para(outros(serviços(na(comunidade.(

Estas( componentes(diferentes( foram(consideradas(dependentes(umas(das(outras.(Como(se(afirma(no(Plano:(

"não( se( ganha(muito( com( a( conclusão( da( rede( nacional( de( serviços( locais,( se( a( diferenciação( de( cuidados(

prestados( por( estes( serviços( não( for( promovida( ao( mesmo( tempo,( ajudandodos( a( desenvolver( programas(

integrados(na(comunidade.(Não(podemos(desenvolver(a(recuperação(dos(pacientes(e(a(desinsStucionalização(

se( não( houver( equipas( na( comunidade( para( ajudar( os( pacientes( e( as( famílias.( Finalmente,( não( podemos(

desenvolver( novos( serviços( na( comunidade,( se( a( maioria( dos( recursos( conSnuarem( concentrados( no(

tratamento(intradhospitalar".(

O(objecSvo(em(relação(aos(Serviços(Locais(de(Saúde(Mental( foi(a(prestação(de(cuidados(numa(determinada(

área(geográfica,(incluindo:(

1.(Programas(integrados(para(doentes(mentais(graves,(com(gestão(de(casos;(

2.(Um(programa(para(as(perturbações(mentais(comuns(em(ligação(com(as(equipas(de(cuidados(primários;(

3.(Um(programa(para(pacientes(idosos;(

4.(Programas(de(prevenção(em(áreas(como(a(depressão,(o(suicídio(e(o(abuso(de(álcool.(

Aproveitando( o( então( recente( desenvolvimento( do( Programa(Nacional( de( Cuidados( ConSnuados( Integrados(

(PNCCI)( d( um( programa( nacional( com( o( objecSvo( de( contribuir( com( respostas( integradas( para( todos( os(

pacientes( com(doenças( crónicas( e( incapacidades(que( têm(necessidades(de( saúde(e(necessidades( sociais( d( o(

governo( decidiu( integrar( neste( Programa( Nacional( o( desenvolvimento( de( estruturas( comunitárias( de(

reabilitação( psicossocial( e( programas( previstos( para( a( recuperação( e( desinsStucionalização( de( pessoas( com(

perturbações(mentais(graves.(Deve(notardse(que,(desde(o(início,(ficou(acordado(que(os(serviços(e(programas(de(

cuidados( conSnuados( de( saúde( mental( consStuiriam( uma( rede( específica,( com( respostas( adaptadas( às(

necessidades( das( pessoas( com( perturbações( mentais.( Também( foi( decidido( que( a( rede( de( saúde( mental(

deveria( ter( uma( coordenação( nacional( específica( integrando( pessoas( da( Coordenação( do( PNSM,( a( fim( de(

assegurar(um(planeamento(e(desenvolvimento(coordenados( (dos(serviços(de(saúde(mental(e(das(estruturas(e(

programas(psicossociais(comunitários.(

Informações(mais(detalhadas(sobre(as(acSvidades(incluídas(no(PNSM(em(relação(a(outras(áreas((e.g.,(serviços(

regionais,( serviços( de( crianças( adolescentes,( saúde(mental( nos( cuidados( primários,( promoção( e( prevenção,(

etc.)(podem(ser(encontradas(no(Sumário(ExecuSvo(do(Plano((ver(Anexo(1)(ou(no(próprio(Plano((ver(Anexos>(

Links(de(Internet).(

Contudo,( dois( pontos( específicos( foram( especialmente( destacados( no( Plano.( O( primeiro( ponto( é( sobre( os(

princípios(que(devem(ser(seguidos(na(reestruturação(dos(hospitais(psiquiátricos(e(referia(o(seguinte:((

• "Os(principais(critérios(a(considerar(nas(estratégias(de(reestruturação(do(hospitais(psiquiátricos(são:((1)(as(

necessidades(de(cuidados(prioritárias(da(população,((2)(a(evidência(cienxfica(disponível(em(relação(com(a(

efeSvidade(dos(diferentes(modelos(de(intervenção,(e((3)(a(defesa(dos(direitos(das(pessoas(com(doenças(

mentais;(

• As(mudanças(devem(facilitar(a(criação(de(serviços(locais(de(saúde(mental(baseados(na(comunidade(e(de(

internamento( nos( hospitais( gerais,( bem( como( a( integração( psicossocial( de( pessoas( com(problemas( de(

saúde(mental;(

• Nenhum(serviço(pode(ser(fechado(até(que(um(outro(seja(criado(para(o(subsStuir"(

O(segundo(ponto(abordou(a(importância(crucial(de(mudar(os(modelos(gestão(e(financiamento(dos(serviços(de(

saúde(mental,(dado(que(estes(serviços(em(Portugal(têm(modelos(de(gestão(e(de(financiamento(que,(em(vez(de(

facilitar(o(desenvolvimento(de(cuidados(na(comunidade,(representam(fortes(barreiras(ao(seu(desenvolvimento.(

De(acordo(com(a(avaliação(de(2010(ao(Plano,(a(aplicação(das(medidas(previstas(para(a(primeira(fase(do(Plano(

resultou(na(diminuição(significaSva(do(número(de(doentes(insStucionalizados(em(hospitais(psiquiátricos(e(no(

encerramento(do(hospital(psiquiátrico(mais(anSgo(no(país,(enquanto(a(criação(de(serviços(de(saúde(mental(em(

hospitais( gerais(progrediu(a(bom( ritmo(e,( graças( a(um(programa(de(financiamento(específico,( registaramdse(
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avanços(significaSvos(no(desenvolvimento(de(novos(serviços(e(programas(na(comunidade.(Ao(mesmo(tempo,(

foi( realizado( em( todo( o( país( um( programa( nacional( de( formação( para( profissionais( de( saúde( mental( em(

programas(integrados(para(as(pessoas(com(doenças(mentais(graves.(

O( início( da( Rede(de( Cuidados( ConSnuados( Integrados( de( Saúde(Mental( (RCCISM)( confrontoudse( com( vários(

desafios.( As( necessidades( das( pessoas( com( perturbações( mentais( crónicas( são( bastante( diferentes( das(

necessidades( das( pessoas( com( outras( doenças.( A( criação( de( consensos( entre( pessoas( do( sector( de( saúde(

mental(e(as(pessoas(do(sector(social,(que(têm(diferentes(culturas(e(línguas,(é(um(processo(demorado.(Construir(

um(consenso( sobre(a( forma(de( integrar(a( saúde(mental(na(RNCCI,(mantendo(a(autonomia(e(a( coordenação(

com(o(Plano(Nacional(de(Saúde(Mental,(que(pareciam(indispensáveis(para(desenvolver(um(plano(coerente(de(

desinsStucionalização,(também(exigiu(muita(discussão.(

Com( o( objecSvo( de( criar( as( estruturas( e( os( programas( na( comunidade( que( foram( planeados( dentro( do(

processo(de(desinsStucionalização,(foi(preparada(e(aprovada(legislação(importante(para(o(efeito.(Por(um(lado,(

o( Decreto( nº( 8/2010( (ver( Anexo( 4)( define( a( Spologia( de( estruturas( residenciais( baseadas( na( comunidade,(

centros(de(dias(e(equipas(de(intervenção(no(domicílio(necessários(para(responder(às(necessidades(das(pessoas(

com(perturbações(mentais( crónicas,(em(coordenação(com(as(equipas(de( saúde(mental(da(comunidade(e(os(

serviços(de(saúde(mental( locais.(Por(outro( lado,(a(resolução(do(Conselho(de(Ministros(número(37/2010((ver(

Anexo( 6)( incluiu( no( âmbito( das( responsabilidades( da( RNCCI( o( desenvolvimento( de( uma( rede( nacional( das(

diferentes(estruturas(definidas(no(Decreto(nº(8/2010(para(pessoas(com(perturbações(mentais,(e(estabeleceu(

uma(equipa(especificamente(dedicada(ao(desenvolvimento(desta(rede,(que( incluía(membros(da(saúde(e(dos(

sectores( sociais.( Por( úlSmo,( foram( preparados( o( planeamento( e( a( orçamentação( da( rede( nacional( e( foram(

criados( os( primeiros( serviços( e( programas( residenciais( neste( sector.( Em( 2011,( a( arquitectura( da( RNCCI( foi(

finalizada( com( a( aprovação( de( vários( documentos( legislaSvos( e( despachos( que( definem( os( princípios(

financeiros( dos( novos( serviços( e( programas,( e( que( aprovam( as( experiênciasdpiloto( a( ser( implementadas.( O(

Relatório(de(2011(da(equipa(responsável(pela(RNCCISM((ver(Anexo(12)(apresenta(uma(descrição(detalhada(de(

todos(estes(desenvolvimentos.(Mais( informações(sobre(os(progressos(realizados(na( implementação(do(Plano(

podem(ser(encontradas(nas(avaliações(ao(Plano((ver(ponto(5(do(Capítulo(5).(

QUINTA'FASE'(2012'/')'
O(início(da(quinta(fase(coincidiu(com(o(agravamento(das(restrições(financeiras(associadas(à(crise(económica(em(

Portugal( e( com( a( exSnção( da( Coordenação( Nacional( de( Saúde( Mental( criada( em( 2008( para( conduzir( a(

implementação(do(PNSM.((

A(Coordenação(Nacional(de(Saúde(Mental(que,(de(acordo(com(a(avaliação(do(Plano(realizado(em(2010,(sofria(

de( falta( da( autonomia( e( da( capacidade( de( decisão( consideradas( necessárias( para( a( implementação( de( um(

Plano(de(tal(complexidade,(foi(subsStuída(pelo(Programa(Nacional(de(Saúde(Mental,(no(âmbito(da(Direcçãod

Geral( de( Saúde,( com( uma( capacidade( de( decisão( e( uma( autonomia( administraSva( e( financeira( ainda(mais(

reduzidas(do(que(a(anterior(Coordenação(Nacional.(A(fim(de(adaptar(o(PNSM(à(nova( situação(e(desafios,(o(

Programa( Nacional( de( Saúde( Mental( apresentou( em( 2012( uma( Actualização( do( Plano( Nacional( de( Saúde(

Mental((ver(Anexo(8),(com(as(seguintes(prioridades:(

• Criação(de(um(novo(modelo(de(financiamento(dos(serviços(de(saúde(mental;(

• Promoção(de(um(novo(modelo(de(gestão(dos(serviços(de(saúde(mental;(

• Definição( dos( princípios( orientadores( para( a( afectação( dos( fundos( gerados( pela( venda( de( hospitais(

psiquiátricos(encerrados;(

• Renegociação( dos( contratos( das( novas( PPP( (parcerias( públicodprivadas)( de( hospitais( gerais,( a( fim( de(

harmonizar(o(seu(funcionamento(com(os(princípios(do(Plano(Nacional(de(Saúde(Mental(2007d2016;((

• Estabelecimento(de(novos(Serviços(Locais(de(Saúde(Mental((SLSM)(em(Lisboa,(Porto(e(Coimbra,(tal(como(

previsto(no(PNSM,(de(acordo(com(os(prazos(definidos;(

• Solução(de(problemas( relacionados(com(a(abertura(de(novas(estruturas( (e.g.,(Beja(e(Caldas(da(Rainha,(

CHLO);((

• ConSnuação(do(desenvolvimento(de(serviços(de(saúde(mental(para(crianças(e(adolescentes;(
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• Lançamento(de(programas(inovadores(–(e.g.,(programas(escalonados(para(o(tratamento(da(depressão(e(

programas(de(prevenção(do(suicídio;(

• Reinício( da( desinsStucionalização( em( Lisboa,( Porto( e( Coimbra,( por( uma( equipa( com( experiência(

específica(neste(campo,(coordenada(pelo(Programa(Nacional(de(Saúde(Mental;((

• Aprofundamento(dos(cuidados(integrados(de(saúde(mental(de(longa(duração,(na(sequência(de(um(plano(

coerente,(realista(e(eficaz,(devidamente(coordenado(com(os(projectos(de(desinsStucionalização;(

• Lançamento( do( projecto( para( a( monitorização( dos( direitos( humanos( e( promoção( da( qualidade( dos(

cuidados.(

De( acordo( com( a( avaliação( exigida( pela( EnSdade( Reguladora( da( Saúde( (ver( Anexo( 10),( a( maioria( destes(

objecSvos( não( foram( aSngidos( e( a( maioria( das( acções( que,( de( acordo( com( o( PNSM,( deveriam( ter( sido(

realizadas( neste( período,( efecSvamente( não( foram( implementadas( até( a( data( da( publicação( do( presente(

relatório.(

Houve( algumas( excepções:( foram( abertas( novas( unidades( de( saúde( mental( nos( hospitais( gerais( (e.g.,( em(

Loures,( Vila( Franca( de( Xira,( e( Hospital( Egas( Moniz),( foi( aprovado( um( programa( nacional( de( prevenção( do(

suicídio,(e(foram(fechados(dois(hospitais(psiquiátricos(em(Coimbra.(No(entanto,(a(grande(maioria(das(medidas(

previstas( para( subsStuir( os( hospitais( psiquiátricos( com( novos( serviços( de( base( comunitária( não( foram(

efecSvamente(tomadas.((

Como( anteriormente(mencionado,( o( começo( da( Rede( de( Cuidados( ConSnuados( de( Saúde(Mental( teve( que(

enfrentar(vários(desafios,(o(que(atrasou(a(criação(das(estruturas(residenciais,(fóruns(e(equipas(de(intervenção(

no(domicílio,( em( relação( aos( prazos( do( Plano.(Apenas( em(2011,( com(a( aprovação(de( toda( a( legislação(que(

regula(esta(parte(importante(do(sistema(de(saúde(mental,(e(a(conclusão(do(planeamento(e(orçamento(nesta(

área,( a(Rede(de(Cuidados(ConSnuados(de( Saúde(Mental(ficou(finalmente(pronta(para( ser( implementada(de(

forma(sistemáSca.((

Várias( vezes( anunciada( nos( úlSmos( anos,( esta( implementação( foi( sucessivamente( adiada.( Uma( das(

consequências( desta( suspensão( foi( o( bloqueio( do( processo( de( transição( das( insStuições( para( os( serviços(

comunitários((especialmente(estruturas(residenciais,(centros(de(dia,(e(as(equipas(de(intervenção(no(domicílio),(

e(a(uSlização(crescente(de(estratégias(de(transdinsStucionalização(para(responder(às(necessidades(das(pessoas(

com(perturbações(mentais(crónicas.((

A( preocupação( sobre( esta( questão( é( referida( pelos( autores( do( "Relatório( do( Grupo( de( Trabalho( para( a(

Avaliação(da(Situação(da(Prestação(Cuidados(de(Saúde(Mental(do(Mental( e(Necessidades(na(área(da(Saúde(

Mental",(publicado(em(2015((ver(Anexo(9),(que(considerou:((

"Merecedora( de( parScular( preocupação( é( a( situação( respeitante( à( admissão( de( pacientes( em( estruturas(

compaxveis( com( internamentos(de( longa(duração,( em(que(unidades,( quer(públicas,( quer( sociais,( de( grande(

capacidade(subsStuem(as(desejáveis(estruturas(residenciais,(de(várias(Spologias,(que(deveriam(integrar(a(rede(

de( cuidados( conSnuados( de( saúde( mental( e( que( se( restringe( às( unidades( criadas( no( âmbito( do( já( citado(

Despacho(407/98.(Essa(rede(é(parScularmente(necessária(quando(se(constata(que(a(geração(de(doentes(pósd

advento(da(farmacoterapia(começa(a(senSr(a(falta(da(geração(progenitora(que(os(acompanhou".((

Preocupações( semelhantes( foram( recentemente( expressas( pelo( Observatório( Português( dos( Sistemas( de(

Saúde,(no(Relatório(Primavera(de(2015,(que(considerou,((na(página(140,(que:((

“Sobre( esta( Rede( assinaledse( o( recente( anúncio( de( um( compromisso( de( cooperação( entre( o( Governo,( a(

Confederação(Nacional(das(InsStuições(de(Solidariedade(e(as(Mutualidades(Portuguesas((Ministério(da(Saúde(e(

Ministério(da(Segurança(Social,(2015),(no(qual(se(prevê(a(abertura(de(unidades(pertencentes(ao(setor(social(e(

solidário,( entre( 2015( e( 2016,( e( que( tenham( sido( alvo( de( financiamento( comunitário,( em( função( das(

necessidades( regionais( que( vierem( a( ser( idenSficadas,( com( especial( relevância( para( as( áreas( de( cuidados(

conSnuados(dirigidos(à(Saúde(Mental(e(Cuidados(PaliaSvos.(Ou(seja,(mais(uma(vez(se(optou(pela(criação(de(

camas(em(detrimento(da(criação(de(equipas,(apesar(de(as(primeiras(serem(manifestamente(mais(caras(e(de(
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imporem(nova(insStucionalização.(Também(não(é(claro(o(critério(que(conduziu(à(decisão(de(abrir(as(unidades(

em( Almeida( e( Ponte( de( Lima.”( (hOp://www.aenfermagemeasleis.pt/wp/wpdcontent/uploads/2015/06/OPSSd

Relat%C3%B3rioddedPrimaverad2015d16d06d2015.pdf),((

Outras( críScas( acerca( do( processo( de( desinsStucionalização( e( implementação( do( PNSM( foram( também(

publicamente( expressas.( Filipa( Palha( e( Natália( Costa( (2015),( por( exemplo,( consideram( que( "o( processo( de(

desinsStucionalização(psiquiátrica(em(Portugal(correspondeu(a(um(processo(de(transdinsStuSonalização,(com(

graves( lacunas( em( termos( de( planeamento( e( concreSzação,( muito( longe( do( que( seria( expectável”( (hOp://

www.encontrarse.pt/Default.aspx?Tag=CONTENT&ContentId=2213).((

Em( relação( a( outros( aspectos( da( implementação( do( PNSM,( os( pontos( 2( e( 6( do(Despacho( do( Secretário( de(

Estado(Adjunto(do(Ministro(da(Saúde,(de(15(de(Maio(2015 ((ver(a(versão(completa(no(Anexo(9,(e(estes(pontos(1

em(nota(de(rodapé(nesta(página),(indicam(que(o(Ministério(da(Saúde(conSnuava(à(data(do(despacho(à(espera(

de(novas(propostas(para(tratar(de(questões(importantes(já(abordadas(pelo(Plano.(O(ponto(3(inclui(a(decisão(de(

contratar( consultas( psiquiátricas( com( as( insStuições( do( sector( social( (a( designação( em( Portugal( para( as(

insStuições( de( saúde( mental( das( Ordens( Religiosas),( considerado( como( “o( melhor( preparado( para( esta(

resposta(adicional".(Esta(decisão(parece(sugerir(uma(mudança(radical(em(relação(ao(Plano(Nacional,( tanto(a(

nível(conceptual(e(estratégico,(uma(vez(que(as(insStuições(do(chamado(sector(social(são(insStuições(isoladas,(

não( coordenadas( com(os( hospitais( gerais( e( serviços( da( comunidade( dos( serviços( locais( de( saúde(mental,( e(

distantes(dos(locais(onde(a(maioria(das(pessoas(vive.(Não(está(claro(se(esta(decisão(afectará(o(desenvolvimento(

e( financiamento( de( futuros( serviços( locais( de( saúde( mental( de( base( comunitária,( mas( tal( parece( ser( uma(

consequência(altamente(provável(desta(decisão(estratégica.(

 “2.(Lamentadse(que(seja(predominantemente(descriSvo(e(não(contenha(recomendação(para(o(desenvolvimento(imediato(1

de(mais(medidas(para(o(Plano(Nacional(de(Saúde(Mental(que(devam(ser(propostas.(

3.(Registadse(que(apesar(da(maioria(das(respostas(no(ambulatório(ainda(estarem(no(tempo(máximo(de(resposta(garanSdo(

(TMRG),(há( tempos( longos(em(muitos(casos,(o(que( impõe(a(necessidade(de(contratualização(de(consultas(de(psiquiatria(

com(o(sector(social,(o(melhor(preparado(para(esta(resposta(adicional.(

4.(O(documento(idenSfica(a(necessidade(de(contratualização(de(cuidados(conSnuados,(mas(não(faz(idenSficação(numérica(

das(necessidades,(elemento(importante(que(agora(solicito.(

5.( O( documento( reconhece( a( carência( de( pessoal,( designadamente( Terapeutas( e( Técnicos( de( Serviço( Social,( mas( não(

quanSfica(a(referida(carência.(

6.(Há(evidentes(carências(na(área(da(Psiquiatria(da(Infância(e(da(Adolescência(para(as(quais(solicito(propostas(de(medidas(a(

adoptar,(que(posteriormente(avaliarei.”
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V(d(RESULTADOS(DOS(ESTUDOS(((

((

1(d(Resultados(das(Secções(I(e(II(do(QuesSonário(

Os( resultados( apresentados( neste( capítulo( estão( em( consonância( com( a(metodologia( uSlizada( no( Relatório(

Europeu( (ver( Capítulo( II( d( Metodologia).( Para( uma( análise( comparaSva,( por( favor( consultar( o( relatório(

completo.((

1.1(d(REFORMAS(NOS(SERVIÇOS(

Em(Portugal(as(reformas(da(saúde(mental(ocorreram(em(vários(momentos(chave:(

• 1963:(Primeira(Lei(de(Saúde(Mental(que(criou(os(Centros(de(Saúde(Mental(em(todos(os(distritos((nível(

local),(e(os(serviços(regionais(de(Saúde(Mental(para(crianças(e(adolescentes.((

• 1985/1989:( Primeiros( programas( para( a( reorganização( dos( serviços( de( saúde( mental:( criação( de(

centros(de(saúde(mental(nas(áreas(metropolitanas(e( implementação(de(um(sistema(de( informação(

nacional(para(a(saúde(mental.(

• 1992:( Integração( de( todos( os( Centros( de( Saúde( Mental( nos( hospitais( gerais.( Devido( à( falta( de(

autonomia( técnica( e( financeira( o( desenvolvimento( de( serviços( comunitários( de( saúde( mental( foi(

interrompido.(

• 1998/1999:(Publicação(da(nova(Lei(de(Saúde(Mental((1998)(e(DecretodLei(de(Saúde(Mental((1999).((

• 2007:(Publicação(do(novo(Plano(de(Saúde(Mental(2007d2016.(

Tabela(1(d((Componentes(do(desenvolvimento(dos(cuidados(de(saúde(mental(em(Portugal(

1.2(d(POLÍTICAS,(PLANOS(E(LEGISLAÇÃO(DE(SAÚDE(MENTAL(

1.2.1'/'PolíBca/Plano'

Em(Portugal,(como(em(quase(todos(os(países(da(UE(que(aprovaram(ou(actualizaram(as(suas(políScas(de(saúde(

mental( nos( úlSmos( 10( anos( (Tabela( 2),( a( desinsStucionalização( e( o( desenvolvimento( de( cuidados( de( saúde(

mental(na(comunidade(têm(sido(grandes(objecSvos(políScos(e(organizacionais.(Isto(é(verdade(também(para(o(

actual(Plano(Nacional(de(Saúde(Mental(2007d2016,(que(inclui(todas(as(grandes(áreas(destacadas(pela(maioria(

dos(documentos(de(referência(e(dos(guias(de(boas(práScas(internacionais((Tabela(3).(((

︎︎︎︎︎((

COMPONENTES ANTES 1998 DEPOIS 1998

REFORMAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (SSM) SIM SIM

PLANO DE SAÚDE MENTAL SIM SIM

UNIDADE DE SAÚDE MENTAL NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIM SIM
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Tabela(2(d(Componentes(relacionados(com(a(mudança(dos(serviços(para(a(comunidade,(incluídos(no(plano(de(

Saúde(Mental((SM)(

Tabela(3(d(Componentes(globais(incluídos(no(Plano(de(SM(

1.2.2'/'Legislação'

A(Lei(de(Saúde(Mental((1998)(e(o(DecretodLei(de(Saúde(Mental((1999)(definiram(os(princípios(que(regulam(os(

internamentos( compulsivos,( os( direitos( das( pessoas( com(doença(mental( e( os( princípios( da( organização( dos(

serviços,(bem(como(as(regras(da(arSculação(entre(os(serviços(sociais(e(de(saúde((Tabela(4).(

DATA'DO'ÚLTIMO'
PLANO'DE'SM

COMPONENTES'RELACIONADOS'COM'A'MUDANÇA'DOS'SERVIÇOS'PARA'A'COMUNIDADE,'
INCLUÍDOS'NO'PLANO'DE'SM

2007

d(Calendário(para(a(implementação(do(Plano(de(Saúde(Mental.(

d(Mudança(de(serviços(e(recursos(dos(hospitais(psiquiátricos(para(estruturas(de(

saúde(mental(na(comunidade.(

d(Integração(dos(serviços(de(saúde(mental(nos(cuidados(de(saúde(primários.

COMPONENTES INCLUÍDOS NO PLANO NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 2007-2016

Organização de serviços: desenvolvimento de serviços comunitários de SM SIM

Organização de serviços: diminuição dos hospitais psiquiátricos SIM

Organização de serviços: desenvolvimento da saúde mental nos cuidados de saúde 
primários  SIM

Organização de serviços/iniciativas para a prevenção das doenças mentais SIM

Organização de iniciativas para a promoção da saúde mental SIM

Quantidade e qualidade dos recursos humanos SIM

Envolvimento dos utentes e das famílias SIM

Defesa dos direitos SIM

Igualdade de acesso aos cuidados de saúde mental para todos SIM

Financiamento SIM

Garantia de qualidade SIM

Sistema de informação SIM
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Tabela(4(d(Componentes(incluídos(na(legislação(de(saúde(mental(de(1998(e(1999(

Como( noutros( países( do(WP5( a( Legislação( e( o( Plano( de( SM( em( Portugal( determinam( que( as( pessoas( com(

doenças(mentais(devem(ter(acesso(a(cuidados(especializados(de(saúde(mental(e(a(serviços(de(reabilitação(na(

comunidade( (Tabela( 5).( Apesar( disso,( programas( especializados( como( a( intervenção( precoce( não( estão(

disponíveis(em(todos(os(serviços(públicos.((

Tabela(5(d(Condições(de(acesso(aos(serviços(incluídas(nas(PolíScas/Plano/Legislação(

COMPONENTES INCLUÍDOS NA LEGISLAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DE 1998 E 1999

Acesso aos cuidados de saúde mental SIM

Acesso aos cuidados de saúde na comunidade SIM

Direitos legais dos utentes dos serviços de saúde mental SIM

Direitos legais das famílias dos utentes e/ou outros cuidadores SIM

Questões relacionadas com a capacidade e a competência dos utentes SIM

Questões relacionadas com a tutela/guarda dos utentes NÃO

Mecanismos de inspecção do internamento compulsivo SIM

Tratamento compulsivo, procedimentos e precauções SIM

Acreditação de profissionais SIM

Acreditação de estruturas NÃO

Cumprimento da lei e outros aspectos judiciais para as pessoas com DM SIM

Mecanismos para monitorizar os procedimentos do internamento compulsivo SIM

Mecanismos para implementar a aplicação da legislação de saúde mental NÃO

CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS INCLUÍDAS NAS POLÍTICAS/PLANO/LEGISLAÇÃO

TRATAMENTO E CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE MENTAL SIM

CUIDADOS EM SITUAÇÕES DE CRISE - EXCLUSIVAMENTE DURANTE O DIA NÃO

︎︎︎CUIDADOS EM SITUAÇÕES DE CRISE - 24 HORAS SIM

TRATAMENTO DOMICILIÁRIO SIM

TRATAMENTO ASSERTIVO SIM

INTERVENÇÃO PRECOCE SIM

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO SIM

LIGAÇÃO COM OS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS SIM
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1.3(d(SERVIÇOS(DE(SAÚDE(MENTAL(

︎1.3.1'/'Hospitais'psiquiátricos(

A( desinsStucionalização( e( o( desenvolvimento( de( cuidados( na( comunidade( são( objecSvos( fundamentais( nas(

políScas(da(maioria(dos(países(Europeus.(Todos(os(países(parScipantes(no(WP5(fecharam(alguns(ou(todos(os(

seus(hospitais(psiquiátricos(nas(úlSmas(décadas,(mas(em(Portugal(este(processo(só(teve(lugar(depois(de(1998(

(Tabela(6)︎︎︎︎.(Neste(momento(Portugal(ainda(tem(3(hospitais(psiquiátricos((Porto,(Coimbra(e(Lisboa),(dos(7(que(

exisSam(em(1998.(

O(número(de(camas(tem(vindo(a(diminuir(desde(1998,(de(um(número(máximo(de(30,16(/(100.000(para(a(taxa(

actual(de(5,5(/(100.000(habitantes((Gráfico(1).(

Tabela(6(d(Reformas(dos(serviços(de(saúde(mental(para(cuidados(prestados(na(comunidade((

Gráfico(1(d(Número(de(camas(por(100.000(em(hospitais(psiquiátricos(

Fontes:&Ques4onário&sobre&Transição&2014,&WHO&Mental&Health&ATLAS&2005&&&2011,&WHO&Policies&and&Prac4ces&2008.(

ANTES 1998 DEPOIS 1998

Fecho de hospitais psiquiátricos NÃO SIM

Redução do número de camas em hospitais psiquiátricos SIM SIM

Proporção da redução de camas 31% 66%
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d(Unidades(forenses(

Em( Portugal( a( diminuição( de( camas( nos( hospitais( psiquiátricos( não( foi( acompanhada( por( mudanças(

significaSvas(no(número(de(unidades(e(camas(forenses.(Depois(de(2008(houve(uma(pequena(diminuição,(tanto(

de(camas(como(de(unidades((Gráficos(2(e(3).(((

Gráfico(2(d(Hospitais(psiquiátricos(e(unidades(forenses(((((((((((((((((((((((((Gráfico(3(d(Camas(psiquiátricas(e(forenses(

d(Processos(de(encerramento/diminuição(dos(hospitais(psiquiátricos(

O(encerramento(ou(a(diminuição(da(dimensão(dos(hospitais(psiquiátricos(em(Portugal,(nomeadamente(depois(

de(1998,(seguiu(planos(que(consideraram(as(necessidades(dos(utentes,(dos(recursos(humanos(e(dos(recursos(

financeiros(((Tabela(7)︎.(

Tabela(7(d(Encerramento/diminuição(dos(hospitais(psiquiátricos(de(acordo(com(planos(préddefinidos(

Para(além(da(parScipação(dos(profissionais,(os(utentes(e(as( famílias(não( foram(envolvidos(nos(processos(do(

encerramento( ou( diminuição( dos( hospitais( psiquiátricos( durante( muito( tempo.( Esta( situação( tem( vindo( a(

mudar( desde( 1998,( tendo( ainda( um( impacto( pequeno( quando( comparado( com( representantes( de( outros(

grupos((Tabela(8).(

ENCERRAMENTO/DIMINUIÇÃO DE ACORDO COM PLANOS PRÉ-DEFINIDOS ANTES 1998 DEPOIS 1998

relacionados com os utentes NÃO SIM

relacionados com os recursos humanos NÃO SIM

relacionados com os recursos financeiros NÃO SIM
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Tabela(8(d(Grupos(envolvidos(no(encerramento(ou(diminuição(dos(hospitais(psiquiátricos(

Apesar(dos(planos(de( saúde(mental( portugueses(darem(prioridade(às( alternaSvas(na( comunidade(há(muito(

tempo,( o( processo( de( desinsStucionalização( tem( sido( compromeSdo( pelo( parco( desenvolvimento( de(

residências( na( comunidade.( Este( facto( poderá( explicar( porque( é( que(os( doentes( com( internamentos( longos(

conSnuam(a(ser(transferidos(para(grandes(insStuições(de(saúde(mental(pertencentes(ao(sector(social((Tabela(

9). ︎︎︎(︎︎︎︎(

Tabela(9(d(Estruturas(para(onde(foram(transferidos(os(doentes(desinsStucionalizados(

O(maior(processo(de(relocalização(de(recursos(humanos(da(saúde(mental(ocorreu(em(1992,(quando(os(Centros(

de( Saúde(Mental( foram( integrados( nos( hospitais( gerais.( Num( período( posterior( esta( transferência( ocorreu(

também( como( resultado( de( uma( reorganização( de( serviços,( quando( o( Hospital( Conde( de( Ferreira( foi(

transferido(para(o(sector(social((Tabela(10).(

Tabela(10(d(Relocalização(de(recursos(humanos(

GRUPOS ENVOLVIDOS NO ENCERRAMENTO OU DIMINUIÇÃO DOS HOSPITAIS 
PSIQUIÁTRICOS ANTES 1998 DEPOIS 1998

Utentes NÃO SIM

Profissionais SIM SIM

Gestores / Administradores de Saúde SIM SIM

Familiares / Cuidadores NÃO SIM

Agentes da comunidade SIM SIM

ESTRUTURAS PARA ONDE FORAM TRANSFERIDOS OS DOENTES 
DESINSTITUCIONALIZADOS ANTES 1998 DEPOIS 1998

Outros hospitais psiquiátricos NÃO NÃO

Unidades forenses NÃO NÃO

Unidade de internamento em hospitais gerais SIM SIM

Estruturas residenciais na comunidade SIM SIM

Estruturas residenciais  (que não são da saúde) SIM SIM

Grandes instituições de saúde mental SIM SIM

Família ou vida independente SIM SIM

PROCESSO DE RELOCALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ANTES 1998 DEPOIS 1998

Outros hospitais psiquiátricos NÃO NÃO

Unidades forenses NÃO NÃO

Unidade de internamento em hospitais gerais SIM SIM

Estruturas residenciais na comunidade NÃO SIM

Estruturas residenciais  (que não são da saúde) NÃO NÃO

Grandes instituições de saúde mental NÃO SIM
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No(que(diz(respeito(aos(recursos(financeiros(gerados(pelo(encerramento(de(hospitais(psiquiátricos(não(exisSu(

uma( realocação( directa( desses( recursos( para( o( desenvolvimento( de( estruturas( na( comunidade.( Isto( é(

especialmente( verdade(para(as(estruturas( residenciais(na( comunidade,(projectadas(para(pessoas( com(maior((

incapacidade,(que(até(ao(momento(não(abriram((Tabela(11).((

Tabela(11(d(Realocação(de(recursos(financeiros((((

1.3.2'/'Serviços'na'comunidade'

O(número(de(hospitals( e( camas(psiquiátricas(na(Europa( tem(vindo(a(diminuir(progressivamente(nas(úlSmas(

décadas.(Nalguns(países(o(processo( começou(durante(os( anos(80(e( 90,( onde(a(maior(parte(do(processo(de(

desinsStucionalização(foi(conseguido(antes(de(2000.︎(Para(outros(países,(incluindo(Portugal,(o(processo(inicioud
se(mais(recentemente,(estando(ainda(em(curso.(((

No( mesmo( período( outro( processo( ocorreu( na( Europa:( o( desenvolvimento( de( serviços( localizados( na(

comunidade(e(desenhados(para(prestar( cuidados(próximos(dos( locais(onde(as(pessoas(vivem.(Estes( serviços(

incluem,( frequentemente,( unidades( de( internamento( em( hospitais( gerais,( hospitais/unidades( de( dia( e(

consultas(externas.(

d(Unidades(de(internamento(na(comunidade((

As(unidades(de(internamento(localizadas(nos(hospitais(gerais(são(um(componente(importante(nos(sistemas(de(

saúde(mental( para( a(maior( parte( dos( 28( países( da(União( Europeia,( onde( a(mediana( da( taxa( de( camas( por(

100.000( tem( o( valor( de( 14,3.( A( taxa( de( camas( de( internamento( em( hospitais( gerais,( em( Portugal,( é(

significaSvamente( mais( baixa( quando( comparada( com( a( mediana( Europeia,( com( valores( a( rondar( os(

10/100.000( (Gráfico( 4).( Nos( úlSmos( anos( esta( taxa( não( teve( alterações( significaSvas( e( a( sua( distribuição(

geográfica(conSnua(a(ser(assimétrica,(com(uma(oferta(escassa(em(regiões(como(o(Alentejo.(

Outros( componentes( importantes(do( internamento(na( comunidade( são(as(Residências(na(Comunidade,( que(

têm(o(objecSvo(de(disponibilizar(apoio(residencial(e(reabilitação(psicossocial(na(comunidade(para(pessoas(que(

têm(doenças(mentais(graves(e(que(estão(impossibilitadas(de(ter(uma(vida(completamente(independente.((

Portugal(tem(uma(taxa(baixa(de(residências(do(sector(público(na(comunidade((0,28/100.000),(parScularmente(

quando(comparado(com(países(como(a(Itália(e(a(Holanda.((

Por(outro( lado,(Portugal( tem(uma( taxa( significaSvamente(mais(alta(de(camas(em(residências(do( sector(nãod

público,(nomeadamente(as(que(pertencem(ao(sector(social((34/100.000).(Estas(estruturas(residenciais(variam(

quanto(às(suas(caracterísScas,(no(entanto(a(maioria(não(está(localizada(na(comunidade,(tendo(um(número(de(

REALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROCESSO DE 
ENCERRAMENTO DOS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS ANTES 1998 DEPOIS 1998

Outros hospitais psiquiátricos NÃO NÃO

Unidades forenses NÃO NÃO

Unidade de internamento em hospitais gerais NÃO SIM

Estruturas residenciais na comunidade NÃO NÃO

Estruturas residenciais  (que não são da saúde) NÃO NÃO

Grandes instituições de saúde mental NÃO NÃO
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camas( demasiado( grande,( fazendo( com( que( se( assemelhem( a( hospitais( psiquiátricos( tradicionais.( Tanto( as(

unidades(de(internamento(como(as(residências(na(comunidade(Sveram(um(aumento(ligeiro(nos(úlSmos(anos(

(Gráfico(5).(((

As(taxas(de(altas(dos(serviços(são(um(excelente( indicador( indirecto(das(transformações(do(sistema(de(saúde(

mental(de(um(país.(Apesar(de(não(exisSr(uma(evolução(linear,(as(taxas(de(altas(reduziramdse(significaSvamente(

nos(hospitais(psiquiátricos(em(Portugal,(acontecendo(o(inverso(nas(unidades(de(internamento(na(comunidade(

(e.g.(internamento(em(hospitais(gerais),((Gráfico(6).(
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d(Consultas(externas(

O(número(de(serviços(de(consulta(externa(tem(vindo(a(aumentar(em(Portugal,(parScularmente(depois(de(2008(

(Gráfico(7).(Este(facto(é(especialmente(verdadeiro(nos(hospitais(gerais((Gráfico(8),(com(uma(taxa(mais(rápida(de(

crescimento( do( número( anual( de( consultas,( quando( comparada( com( a( taxa( das( consultas( nos( hospitais(

psiquiátricos.(

(

d(Hospitais/Unidades(de(Dia((

Os( Hospitais/Unidades( de( Dia( tornaramdse( progressivamente( relevantes( no( sistema( de( cuidados( de( saúde(

mental(Português.(Isto(é(verdade(não(só(porque(exisSu(um(aumento(do(número(de(unidades,(especialmente(

entre( 1998( e( 2008( (Gráfico( 9),( mas( também( porque( as( suas( equipas( tornaramdse( mais( mulSdisciplinares,(

trabalhando(com(maiores(níveis(de(integração(e(desenvolvendo(planos(de(cuidados(mais(abrangentes.(Apesar(

de(não(ter(exisSdo(um(grande(aumento(do(número(destas(unidades,(as(sessões(de(hospital(de(dia(aumentaram(

de(1220/100.000(in(2005(para(2000/100.000(in(2012.(
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d(Tratamento(domiciliário(

O( tratamento( domiciliário( está( incluído( nas( políScas,( planos( e( legislação( de( quase( todos( os( países( da( UE,(

excepto( em( seis.( Portugal( pertence( à( maioria( de( países( que( presta( cuidados( domiciliários( apenas( a( uma(

pequena(parte(da(população((<(20%)(com(doença(mental((Tabela(12).(No(conjunto(dos(21(países(da(UE(onde(a(

informação(está(disponível,(apenas(oito(disponibilizam(tratamento(domiciliário(a(mais(de(50%(das(pessoas(com(

doenças(mentais(graves;(e(5%(dos(países(a(21d50(%(da(população.(

Tabela(12(d(Percentagem(de(pessoas(com(doença(mental(que(têm(acesso(a(tratamento(domiciliário((2012)

d(Reabilitação(na(comunidade   

A(reabilitação(na(comunidade(está(de(igual(forma(incluída(na(políSca,(plano(e(legislação(de(Portugal(mas(não(

existem(dados(disponíveis(para(determinar(a(proporção(de(pessoas(que(tem(acesso.(

d(ConSnuação(dos(cuidados((followNup&care)(

A(conSnuação(de(cuidados(é(fundamental(para(uma(boa(qualidade(dos(cuidados(de(saúde(mental.(Entre(1998(

e(2012(a(conSnuidade(de(cuidados(em(Portugal(diminuiu(nas(consultas(externas(dos(hospitais(psiquiátricos(e(

aumentou( nas( consultas( externas( dos( hospitais( gerais,( como( parte( da( mudança( progressiva( para( serviços(

baseados( na( comunidade( (Tabela( 13).( O( tratamento( domiciliário( mantevedse( aproximadamente( no( mesmo(

nível(e(não(foi(possível(recolher(dados(concretos(sobre(o(tratamento(asserSvo.(

Table(13(d(Percentagem(de(conSnuação(de(cuidados(por(contexto,(em(1998(e(2012(

d(Intervenções(psicossociais((

As( intervenções( psicossociais( (intervenções( que( aplicam( métodos( psicológicos( ou( sociais( para( tratar( e/ou(

reabilitar( uma( pessoa( com( doença( mental,( miSgando( o( stress( psicossocial),( têm( também( um( papel(

fundamental(na(prestação(de(cuidados(de(saúde(mental.(Devido(à(falta(de(dados(não(foi(possível(determinar(a(

Nenhuma Pouca Alguma Maioria Toda ou quase 
toda

Tratamento 
domiciliário 1'/'20%

Nenhuma Pouca Alguma Maioria Toda ou quase 
toda

Consulta 
externa em 

hospital 
psiquiátrico

1998 51/81%

2012 21/50%

Consulta 
externa em 

hospital geral

1998 21-50%

2012 51/81%

Tratamento 
domiciliário

1998 1'/'20%

2012 1'/'20%

Tratamento 
assertivo

1998

2012 - - - - -
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proporção(de(doentes(que(receberam(cuidados(psicossociais(em(1998,(em(Portugal.(No(entanto,(os(dados(mais(

recentes(disponíveis(permitem(confirmar(que,(hoje(em(dia,(a(maioria(ou(quase(todos(os(doentes(têm(acesso(a(

tratamentos(psicossociais(nas(consultas(externas,(nos(serviços(de(internamento(na(comunidade(e(nos(hospitais(

psiquiátricos.((Tabela(14).(((

Tabela(14(d(Percentagem(de(doentes(que(receberam(um(ou(mais(tratamentos(psicossociais,(por(contexto,(em(

1998(e(2012(

1.3.3'/'Saúde'Mental'nos'Cuidados'de'Saúde'Primários''

A( idenSficação( de( doenças( mentais( comuns( ou( graves/crónicas( nos( cuidados( de( saúde( primários,( e( a( sua(

referenciação(para(serviços(especializados,(estão(previstas(na(políSca(de(saúde(mental(e(presentes(na(práSca(

em(Portugal.(Apesar(das(especificações(acerca(do(tratamento(destas(doenças(estarem(presentes(na(políSca(e(

na(legislação(de(saúde(mental,(e(presentes(na(práSca(para(as(doenças(mentais(comuns,(isso(não(acontece(para(

o(tratamento(das(doenças(mentais(graves.((Tabela(15).(

Deve(ser(salientado(que(em(2012(não(estavam(disponíveis,(em(Portugal,(guias(nacionais(de(boas(práScas(para(

o(tratamento(das(principais(doenças(mentais(nos(cuidados(de(saúde(primários((Tabela(16).(

Tabela(15(d(Papéis(dos(Médicos(de(Família/Medicina(Geral(e(Familiar(nos(cuidados(de(saúde(mental(

Nenhuma Pouca Alguma Maioria Toda ou quase 
toda

Consultas 
externas

1998 / / / / /

2012 51/81%

Hospitais / 
unidades de dia

1998 / / / / /

2012 / / / / /

Serviços de 
internamento na 

comunidade

1998 / / / / /

2012 82/100%

Hospitais 
psiquiátricos 

1998 / / / / /

2012 82/100%

Identificação e referenciação para 
serviços especializados Tratamento

escrito na política/
legislação presente na prática escrito na política/

legislação presente na prática

Doenças mentais 
comuns SIM SIM SIM SIM

Doenças mentais 
graves/crónicas SIM SIM SIM NÃO
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Tabela(16(d(Disponibilidade(de(guias(nacionais(para(o(tratamento(de(doenças(mentais(nos(cuidados(de(saúde(

primários((

1.4(d(RECURSOS(HUMANOS((

Portugal(ainda(tem(um(número(baixo(de(recursos(humanos((Tabela(17),(quando(comparado(com(outros(países(

da(Europa:(

• Psiquiatras(d(28,1/100.000(na(Finlandia(,(22,3/100.000(na(Holanda,(11,8/100.000(na(Eslováquia;((

• Enfermeiros(d(112,8/100.000(na(Irlanda,(21,9/100.000(na(Hungria;((

• Psicólogos(d(26,8/100.000(na(Grécia,(15,1/100.000(na(Holanda.(

Apesar(do(desenvolvimento(de(programas(nacionais(de(formação(nos(úlSmos(anos,(existem(ainda(barreiras(à(

melhoria( da( qualidade( de( cuidados( relacionadas( directamente( com( a( disponibilidade( de( recursos( humanos,(

especialmente(nas(areas(rurais(e(mais(remotas.(

Tabela(17(d(Recursos(humanos(dos(serviços(públicos(de(saúde(mental,(por(100.000,(em(Portugal((Atlas,(2011)(

1.5(d(RECURSOS(FINANCEIROS(

A(proporção(do( total(do(orçamento(ou(despesa(da( saúde(alocados(aos( serviços(de( saúde(mental(na(Europa(

varia( entre( os( 2%( e( os( 13,4%,( com( uma( mediana( de( 5,5%.( Em( Portugal,( 5,2%( do( orçamento( da( saúde( é(

desSnado(à(saúde(mental( (Tabela(18).(Este(orçamento(não(é(calculado(com(base(em(necessidades(regionais(

das(populações,(como(em(Espanha(ou(no(Reino(Unido.(

Os(cuidados(de(saúde(mental(são(financiados(fundamentalmente(através(de(impostos(no(sistema(público(e(a(

medicação(psicotrópica(é(disponibilizada(gratuitamente(nos(diversos( contextos(de(prestação(de( cuidados(de(

saúde(mental((Tabela(19).(

Tabela(18(d(Orçamento(ou(despesa(da(saúde(mental((

Tabela(19(d(Disponibilização(de(medicação(psicotrópica((cobertura(de(pelo(menos(80%),(por(contexto(

Doenças mentais comuns Doenças mentais graves/crónicas 

Disponibilidade de guias de boas 
práticas NÃO NÃO

Psiquiatras Enfermeiros Psicólogos Téc. Serviço Social Terapeutas 
Ocupacionais 

6.1 12.1 2.1 1 0.5

% do orçamento da 
saúde para a SM Sistema de financiamento % do PIB para 

a saúde Ano

5.2
︎As(principais(fontes(de(financiamento(são(através(de(

impostos(e(pagamentos(nos(cuidados(privados(
10.4 2011

Hospital Serviços na comunidade Cuidados de Saúde Primários

SIM SIM SIM
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1.6(d(DIREITOS(HUMANOS(E(TRATAMENTO(COMPULSIVO(

Portugal( tem( grupos( ou( insStuições( oficiais( para( avaliar( a( protecção( dos( direitos( humanos( dos( utentes( dos(

serviços(de(saúde(mental,( incluíndo(os(que(regulam/revêem(os( internamentos(compulsivos(nos(hospitais,(os(

procedimentos(de(altas(e(os(processos(formais(de(queixas.(Estes(grupos(ou(insStuições(incluem(os(Tribunais,(a(

InspecçãodGeral(das(AcSvidades(em(Saúde,(a(EnSdade(Reguladora(da(Saúde(e(o(Provedor(de(JusSça.(

Não(são(realizadas(inspecções(regulares(em(insStuições(de(saúde(mental(e(as(sanções(só(podem(ser(aplicadas(

pela(EnSdade(Reguladora(da(Saúde((Tabela(20).(

Tabela( 20( d( Funções( das( agências/insStuições( nacionais( ou( regionais( para( avaliar( os( procedimentos( de(

internamento(compulsivo(e(a(protecção(dos(direitos(humanos(dos(utentes(dos(serviços(de(saúde(mental.((

Não( existe( informação( disponível( sobre( a( parScipação( de( utentes( ou( cuidadores( nos( grupos/processos( de(

revisão(relacionados(com(os(direitos(humanos(ou(com(o(internamento(compulsivo.(

Em( Portugal( estão( disponíveis( protocolos( para( o( internamento( compulsivo,( assim( como( guias( de(

procedimentos(para(a(contenção(e(a(gestão(da(violência.(As(pessoas(internadas(compulsivamente(nos(hospitais(

têm(direito(a(um(representante(legal(de(forma(gratuita((Tabela(21).(

Tabela(21(d(Protocolos(para(o(internamento(compulsivo,(contenção(e(a(gestão(da(violência((

1.7(d(APOIO(PARA(A(INCLUSÃO(SOCIAL(

Em( Portugal( existem( políScas( e( programas( para( aumentar( a( inclusão( social( das( pessoas( com( problemas( de(

saúde(mental,(no(entanto(não(existe(informação(disponível(para(avaliar(os(níveis(de(inclusão((e.g.(proporção(de(

pessoas(desempregadas(que(recebem(apoio(social,(apoio(à(habitação,(número(de(pensões(por( incapacidade(

relacionada( com(doenças(mentais).(O( apoio( à( habitação( e( ao( emprego(não( tem(aplicação( específica( para( a(

saúde(mental((Tabela(22).(

Tabela(22(d(Legislação(ou(financiamento(para(apoiar(a(habitação(e(o(emprego,(e(combater(a(discriminação(das(

pessoas(com(doença(mental((

INSPECÇÕES 
REGULARES 

NAS 
INSTITUIÇÕES

REVISÃO DE 
INTERNAMENTO 
COMPULSIVO E 

ALTAS

REVISÃO E 
INVESTIGAÇÃO 

DE QUEIXAS

REVISÃO DA 
RESTRIÇÃO DE 
LIBERDADES

REVISÃO DAS 
CONTENÇÕES

IMPOSIÇÃO DE 
SANÇÕES

NÃO SIM SIM NÃO NÃO SIM

INTERNAMENTO COMPULSIVO CONTENÇÃO GESTÃO DA VIOLÊNCIA

SIM SIM SIM

ALOJAMENTO APOIADO EMPREGO ANTI-DISCRIMINAÇÃO

EXISTEM'SEM'APLICAÇÃO EXISTEM'SEM'APLICAÇÃO NÃO
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1.8(d(REPRESENTAÇÃO(DE(UTENTES(E(CUIDADORES((

O(envolvimento(de(utentes(e(cuidadores(no(desenvolvimento(de(serviços(comunitários(de(saúde(é(essencial.(

Tal(como(na(maioria(dos(países(parScipantes(no(WP5,(em(Portugal(existem(menções(claras(à(necessidade(de(

envolver(os(utentes(e(os(cuidadores(no(planeamento(e(na(implementação(das(acSvidades(da(saúde(mental.(No(

entanto,(isto(só(acontece(frequentemente(para(a(implementação(de(acSvidades(relacionadas(com(a(promoção(

ou(com(a(prevenção(do(esSgma.((Tabelas(23(e(24).(

Tabela(23(d(Adopção(de(regulações(governamentais(para(a(inclusão(de(representantes(dos(utentes(e(cuidadores(

nas(comissões/grupos(da(saúde(mental(

Table(24(d(Tipos(de(representação(na(saúde(mental(que(são(comuns(na(práSca(

A( criação( e( a( manutenção( de( associações( de( utentes( e( familiares/cuidadores( é( apoiada( por( grupos(

governamentais((Tabela(25).(

Tabela(25(d(Apoio(económico(para(as(associações(de(utentes(e(familiares/cuidadores.(

PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTAÇÃO DE 
ACTIVIDADES REVISÃO DE ACTIVIDADES

Utentes Cuidadores Utentes Cuidadores Utentes Cuidadores

SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO

PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTAÇÃO DE 
ACTIVIDADES REVISÃO DE ACTIVIDADES

Utentes Cuidadores Utentes Cuidadores Utentes Cuidadores

NÃO NÃO

SIM''
(promoção'e'
prevenção'do'

esBgma)

SIM''
(promoção'e'
prevenção'do'

esBgma)

NÃO NÃO

Apoio económico para a criação e manutenção de 
associações de utentes 

poio económico para a criação e manutenção de 
associações de famílias/cuidadores  

SIM SIM
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2(d((Avaliação(dos(Resultados,(das(Barreiras(e(do(Facilitadores(

2.1(d(RESULTADOS(NO(PROCESSO(DE(TRANSIÇÃO(

No(processo(de(transição,(os(níveis(de(resultados(nas(áreas(da( legislação,(políScas(e(planos(são(globalmente(

saSsfatórios,(com(melhores(resultados(ao(nível(da(legislação((Gráfico(10).(A(dimensão(da(legislação(apresenta(

de(igual(forma(valores(inferiores(de(Nenhum/Baixo(resultado.((

Gráfico(10(d((Resultados(na(Legislação,(PolíScas(e(Planos((%)(

Os(resultados(nas(áreas(da(Defesa(dos(Direitos(e(na(Educação(das(Populações(são(mais(baixos,(variando(entre(

os(8%(e(os(27(%,(na(proporção(de(Alto(Resultado((Gráfico(11).(As(percentagens(mais(elevadas(de(realização(alta(

podem( ser( observadas( na( Defesa( dos( Direitos( e( na( Educação( das( Populações( promovidas( pelas( ONG(

(Organizações( nãodGovernamentais)( e( pelos( profissionais,( quando( comparadas( com( as( percentagens( mais(

baixas(das(mesmas(acSvidades(promovidas(pelo(Governo,(Utentes(e(Famílias.(Adicionalmente,(o(Governo(tem(

a(percentagem(mais(baixa(de(Nenhuma/Baixa(realização.(

Gráfico(11(d((Resultados(na(Defesa(dos(Direitos(e(na(Educação(das(Populações,(por(grupo((%)(
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Quando(olhamos(para(as(dimensões(relacionadas(com(o(desenvolvimento(e(a(organização(de(serviços(de(SM(

em(Portugal((Gráfico(12),(verificamos(que(os(níveis(mais(baixos(de(realização(alta(são(os(que(pertencem(à(área(

da( integração( da( saúde( mental( nos( cuidados( de( saúde( primários.( Esta( integração,( críSca( para( o( acesso(

adequado(aos( cuidados(de( saúde(e(para(o( tratamento(das(doenças(mentais(menos( incapacitantes(mas( com(

prevalências( altas,( apresentou( um( dos( maiores( níveis( de( Não/Baixa( Realização,( não( só( na( dimensão( da(

organização(de(serviços(como(entre(todas(as(dimensões(avaliadas.(

Adicionalmente,( podemos( confirmar( que( o( desenvolvimento( de( serviços( asserSvos( e( de( equipas(móveis( de(

saúde( mental( na( comunidade,( mais( exigentes( do( ponto( de( vista( dos( recursos( e( da( mudança( da( cultura(

assistencial,(e(o(EdHealth,(uma(abordagem(de(saúde(mais(recente,(apresentam(níveis(baixos(de(realização(nos(

processo(de(transição(dos(cuidados(insStucionais(para(a(comunidade.(

Os(resultados(baixos(nas(percentagens(de(maior(realização(para(o(desenvolvimento(de(grupos(de(autodajuda(e(

outros(grupos(de(uSlizadores(dos(serviços(mostram,(adicionalmente,(que(existe(uma(necessidade(de(conSnuar(

a( promoção( do( desenvolvimento( dos( cuidados( informais,( componente( considerada( fundamental( para( os(

cuidados(de(SM.(((

Melhores( resultados,( relacionados( com( o( processo( de( transição,( foram( encontrados( nas( percentagens( de(

realização(alta(nas(áreas(do(desenvolvimento(de(serviços(de(ambulatório(e(do(aumento(do(número(de(camas(

nos(hospitais(gerais.(Os(serviços(de(ambulatório(na(comunidade(e(o(desenvolvimento(de(equipas(comunitárias(

parecem(ter(suportado(este(processo,(a(par(do(desenvolvimento(de(unidades(na(comunidade.(As(percentagens(

mais(altas(de(realização(pertencem(ao(desenvolvimento(de(serviços(de(ambulatório(nos(hospitais(gerais.(

Gráfico(12(d(Resultados(no(desenvolvimento(de(Serviços(de(Saúde(Mental((%)(d(Portugal(

A( restruturação(e(o( fecho(dos(hospitais( psiquiátricos( têm,( em(arSculação( com(o(desenvolvimento(de(novos(

serviços(na(comunidade,(um(papel(vital(no(processo(de(transição.(Esta(arSculação(é(fundamental(não(só(para(

assegurar( um( processo( gradual( de( transição,( mas( de( igual( forma( para( garanSr( os( níveis( adequados( de(

tratamento( para( as( pessoas( que( necessitam( de( cuidados( altamente( especializados,( sem( esquecer( a(

necessidade(vital(de(assegurar(a(protecção(dos(direitos(humanos.(
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O( Gráfico( 13(mostra( que( a( redução( de( camas( teve( um( papel( central( neste( processo,( para( o( qual( também(

contribuíram(a(interrupção(e(a(redução(das(admissões(nos(hospitais(psiquiátricos.(Os(resultados(mais(baixos(de(

realização(alta(pertencem(aos(programas(de(altas(e(transferências,(que(embora(apresentem(sempre(grandes(

desafios(do(ponto(de(vista(da(implementação,(são(vitais(para(os(processos(de(transição(feitos(com(qualidade.(

Gráfico(13(d(Resultados(no(fecho(e(reestruturação(dos(hospitais(psiquiátricos((%)(

No(seguimento(das(áreas(anteriores,(e(olhando(para(as(fases(finais(do(processo(de(transição(que(consideram(os(

principais( indicadores(de( integração(na(comunidade,(verificamos(no(Gráfico(14(que(a(maior(percentagem(de(

resultados( altos(pertence( ao(desenvolvimento(de( alternaSvas( residenciais( na( comunidade.(Os( resultados(de(

realização(mais(baixos(pertencem(ao(desenvolvimento(de(programas(vocacionais(e(de(emprego(apoiado,(que(

apresentam,(nesta(dimensão(e(globalmente(no(processo(de(reestruturação,(os(níveis(mais(altos(de(Não/Baixa(

Realização.(

Gráfico(14(d(Resultados(nas(alternaSvas(de(Emprego,(Residenciais(e(Vocacionais((%)(
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2.2(d(BARREIRAS(NO(PROCESSO(DE(TRANSIÇÃO(

Se(considerarmos(os(resultados(das(barreiras(com(impacto(alto(no(processo(de(transição(dos(cuidados(de(base(

hospitalar(para(os(cuidados(na(comunidade,(estes(podem(ser(dividido(em(três(grupos((Gráfico(15).(

O(primeiro(grupo(inclui(as(barreiras(resultantes(da(centralização(de(recursos,(da(falta(de(formação(profissional,(

da(resistência(à(mudança(por(parte(dos(recursos(humanos(e(da(falta(de(consenso(entre(os(diversos(grupos(de(

decisão( ligados( à( saúde(mental& (stakeholders).( Estas( barreiras,( historicamente( consideradas( relevantes( para(

nós,(representam(o(limite(inferior(dos(resultados(com(impacto(alto,(com(percentagens(inferiores(a(50%.(

O(segundo(grupo(inclui(as(barreiras(com(percentagens(de(impacto(alto(acima(dos(50%,(nomeadamente:(a(falta(

de(cooperação(entre(os(sectores(social(e(da(saúde,(dificuldades(na( integração(da(SM(nos(cuidados(de(saúde(

primários(e(a(falta(de(uma(liderança(clara(e(forte.(

O( terceiro( grupo,( com(as( percentagens(mais( elevadas( de( impacto( alto,( neste( caso( acima( dos( 70%,( inclui( as(

barreiras(associadas(ao(baixo(apoio(políSco(e(ao(financiamento(insuficiente(e(inadequado.(((((

Gráfico(15(d(Impacto(das(Barreiras(no(processo(de(transição((%)(

(

USlizando(outra(perspecSva((Gráfico(16),(podemos(observar(como(os(resultados(de(alto(impacto(das(diversas(

barreiras(são(distribuídas(na(representação(espacial(do(gráfico(de(radar.(
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Gráfico(16(d(Impacto(das(Barreiras((%(de(Impacto(Alto)(

2.3(d(FACILITADORES(NO(PROCESSO(DE(TRANSIÇÃO(

Observando( o( impacto( dos( diversos( facilitadores( no( processo( de( transição,( e( considerando( os( resultados(

dentro(do(grupo(de( impactodalto( (Gráfico(17),(verificamos(que(existe(um(número(de(facilitadores(abaixo(dos(

30%(neste(impacto(e(que(inclui(a(invesSgação,(outras(reformas(da(saúde,(situações(de(crise(e(os(movimentos(

dos(direitos(humanos.(

Existe(de(igual(forma(um(grupo,(na(amplitude(média(dos(resultados,(entre(os(30%(e(os(39%(de(impactodalto,(

que( inclui( os( facilitadores( associados( à( legislação(do( sector( do( emprego,( a( parScipação(e( as( associações(de(

utentes(e(cuidadores,(as(associações(de(profissionais,(a(cooperação( internacional(e(a(perspecSva(assistencial(

associada(ao(conceito(de(Recovery.(
Finalmente(e(com(os(resultados(mais(expressivos,(no(que(diz(respeito(ao(impacto(alto((40%(e(acima),(estão(os(

facilitadores(associados(ao(apoio(forte(dos(governos,(a(existência(de(uma(Unidade/Programa(de(Saúde(Mental(

com(capacidade(e(a(legislação(do(sector(social.(

Gráfico(17(d(Factores(Facilitadores(d(%(de(Impacto(Alto(
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3(d(Resultados(da(análise(SWOT(

Usando(a( técnica(de(análise(SWOT,( foi( realizado(um(exercício(de(grupo(com(a(contribuição(dos(membros(da(

rede( nacional( de( Portugal( e( com( o( objecSvo( de( idenSficar( as( forças,( as( fraquezas,( as( oportunidades( e( as(

ameaças(encontradas(no(processo(de( transição(dos(cuidados( insStucionais(para(os(cuidados(na(comunidade(

em(Portugal.((

Os( parScipantes( comentaram(e(discuSram(o( tema(uSlizando(uma(metodologia( de( construção(de( consensos(

baseada(na(técnica(frequentemente(uSlizada(de(“Grupos(de(Focus”.(Dentro(dos(diferentes(subdgrupos(da(rede(

nacional( foram( Sdas( em( consideração( as( perspecSvas( dos( representantes( das( várias( áreas.( Na( Tabela( 26( é(

apresentado(o(exercício(SWOT(de(Portugal,(estando(os(restantes(disponíveis(no(relatório(Europeu.(

Tabela(26(d(Análise(SWOT,(Portugal(

INTERNO

FORÇAS FRAQUEZAS

1. Legislação(e(Plano(de(saúde(mental.(

2. Experiência(no(desenvolvimento(de(políScas(e(planos(

de(saúde(mental.(

3. Profissionais(bem(formados.(

4. Dinamismo(das(ONGs.(

5. Parcerias((privadas,(públicas(e(com(ONGs).(

6. Ligação(com(os(Cuidados(de(Saúde(Primários.(

7. Parcerias(internacionais.(

8. Conhecimento(e(evidência(cienxfica.(

9. Envolvimento(de(utentes(e(cuidadores.(

10. Exemplos(de(sucesso.(

11. Papel(do(Master(Internacional/Univ.(NOVA(

12. Foco(forte(nos(valores((direitos(humanos,(autonomia(e(

cidadania).

1. Centralização(excessiva.(

2. Resistência(à(mudança((profissionais,(utentes,(famílias,(

outros).(

3. Modelo(centrado(no(hospital.(

4. Falta(de(coordenação(entre(cuidadores.(

5. Falta(de(influência(das(associações(de(utentes.(

6. Monitorização(dos(serviços(sem(implementação.(

7. EsSgma.(

8. Baixa(prioridade(para(os(grupos(vulneráveis.(

9. Pouca(idenSdade,(capacidade(de(mobilização(e(

coordenação(entre(grupos(de(decisão;(

10. Poucos(profissionais(de(saúde(mental.(

11. Redes(sociais(fracas.(

12. Tendência(para(a(transinsStucionalização.(

13. Gestão(intermédia(sem(poder((serviços(e(equipas).(

14. Uso(inadequado(dos(sistemas(de(informação.(

15. Monitorização(e(avaliação(da(qualidade(pouco(

uSlizadas(na(práSca((saSsfação,(resultados,(indicadores(

e(impacto).

EXTERNO

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1. Experiências(internacionais.(

2. Ligação(a(programas(nacionais/internacionais(para(as(

doenças(crónicas.(

3. InvesSgação((Joint(AcSon(e(outros).(

4. Dados(epidemiológicos(de(saúde(mental.(

5. Novos(avanços(nas(tecnologias(de(informação.(

6. Crise(no(actual(paradigma(da(saúde(mental.(

7. Novas(parcerias.(

8. Coordenação(com(os(municípios.(

9. Integração(funcional(com(outros(prestadores((formais(

ou(informais).(

10. Guias(legislaSvos(de(organismos(internacionais((OMS,(

UE).(

11. Financiamento(externo(da(UE((fundos(estruturais).(

12. Crise(económica.(

13. Crise(e(flexibilidade,(respostas(inovadoras.

1. Incerteza(políSca.(

2. Crise(económica,(desemprego.(

3. Modelo(de(financiamento(e(de(gestão.(

4. Modelo(de(financiamento(centrado(no(hospital.(

5. Financiamento(menor(dos(hospitais(gerais(com(pendor(

comunitário.(

6. Assimetrias(no(número(e(qualificação(dos(recursos(

humanos.(

7. Resistência(à(implementação(do(Plano(Nacional(de(

Saúde(Mental(2006d2017.(

8. TransinsStucionalização.(

9. DesarSculação(entre(os(sistemas(de(informação(em(

vários(níveis.(

10. Falta(de(prestação(de(contas.(

11. Barreiras(culturais.(

12. EsSgma.
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4(d(Resultados(de(estudos(recentes(relacionados(com(o(tema(do(Relatório((

Neste(capítulo(incluímos(estudos(relacionados(com(o(tema(do(relatório,(baseados(em(metodologias(robustas(e(

que( permitem( formular( recomendações( políScas.( Outros( estudos( com( as( mesmas( caracterísScas( e(

posteriormente(idenSficados(serão(adicionados(à(versão(final(deste(relatório.(

4.1'/'Estudo'Epidemiológico'Nacional'de'Saúde'Mental'

JM(Caldas(de(Almeida,(Miguel(Xavier.(Faculdade(de(Ciências(Médicas,(Universidade(Nova(de(Lisboa.(

O( Estudo( Epidemiológico( Nacional( de( Saúde( Mental( é( o( primeiro( estudo( epidemiológico( de( morbilidade(

psiquiátrica(feito(numa(amostra(representaSva(da(população(Portuguesa(adulta.(

Prevalência(

Os( resultados( do( estudo( mostram( que( a( prevalência( das( perturbações( psiquiátricas( em( Portugal( é( muito(

elevada:(mais( de( 1( em( cada( 5( dos( indivíduos( da( amostra( apresentou( uma( perturbação( psiquiátrica( nos( 12(

meses( anteriores( à( entrevista.( Esta(prevalência( é( a( segunda(mais( alta( a(nível( europeu,( com(um(valor(quase(

igual(à(da(Irlanda(do(Norte,(que(ocupa(o(primeiro(lugar.(Neste(aspeto,(Portugal(disSnguedse(significaSvamente(

de(todos(os(outros(países(do(sul(da(Europa,(que,(sem(exceção,(apresentam(prevalências(muito(mais(baixas(que(

os(países(do(norte((Wang(e(tal,(2011).(

As(perturbações(de(ansiedade(são(o(grupo(que(apresenta(uma(prevalência(mais(elevada(no(nosso(país((16.5%)(

e(que(mais(contribuem(para(que,(em(conjunto(com(a(Irlanda(do(Norte,(nos(disSngamos(dos(outros(países(da(

Europa(em( relação(à(prevalência(das(perturbações(psiquiátricas.( Seguemdse(as(perturbações(depressivas,( as(

perturbações(de(controlo(de( impulsos(e(de(abuso(de(substâncias,( todas(elas(com(valores(mais(próximos(dos(

encontrados(nos(outros(países(europeus.(

As(mulheres,(os(grupos(de(menor(idade,(e(as(pessoas(separadas(e(viúvas(apresentam(uma(maior(frequência(de(

perturbações(psiquiátricas.(Enquanto(as(mulheres(apresentam(mais(perturbações(depressivas(e(perturbações(

de(ansiedade,(os(homens(apresentam(mais(perturbações(de(controlo(de(impulsos(e(de(perturbações(de(abuso(

de(substâncias.(As(pessoas(com(nível(médiodbaixo(de(educação(apresentam(mais(perturbações(de(controlo(de(

impulsos(e(de(perturbações(de(abuso(de(substâncias.(

USlização(de(serviços(

No(ano(anterior(às(entrevistas,(15%(da(população(da(amostra(recebeu(cuidados(de(saúde(por(queixas(do(foro(

psiquiátrico.( Com( seria( de( esperar,( os( cuidados( de(medicina( geral( e( familiar( têm(um(papel( fundamental( na(

prestação(de(cuidados(de(saúde(mental,(assegurando(o(seguimento(de(um(número(maior(de(casos(do(que(os(

cuidados(especializados.(

Um( número( importante( de( pessoas( (quase( 65%)( com( uma( perturbação( psiquiátrica( não( teve( qualquer(

tratamento(nos(12(meses(anteriores.(A(brecha(de(tratamento((treatment(gap),(que(mede(a(diferença(entre(a(

percentagem(de(pessoas(que(necessitam(de(tratamento(e(a(percentagem(das(que(realmente(a(ele(têm(acesso,(

é,(naturalmente,(mais(pronunciado(nos(casos(de(menor(gravidade.(No(entanto,(mesmo(nos(casos(mais(graves(

há(mais( de( um( terço( dos( casos( que( não( teve( acesso( a( tratamento,( o( que( não(pode(deixar( de( ser( causa( de(

preocupação.(De(referir,(contudo,(que(a(comparação(com(os(outros(países(europeus((Wang(e(tal,(2011)(deixa(

Portugal(numa(posição( confortável(no(que(diz( respeito( ao(acesso(a( cuidados(dos( casos(de(maior( gravidade,(

dado(ocuparmos,(neste(domínio(específico,(em(conjunto(com(a(Irlanda(do(Norte(e(Espanha,(os(três(primeiros(

lugares( na( lista( dos( países( europeus( que( realizaram( um( estudo( semelhante.( Uma( situação(menos( favorável(

verificadse( nas( perturbações( ligeiras,( em( que( a( percentagem( de( casos( tratados( em( Portugal( é( francamente(

inferior(à(dos(outros(países.(A(medicina(geral(e(familiar(é(o(sector(dos(serviços(de(saúde(a(que(mais(pessoas(

com(perturbações(psiquiátricas(têm(acesso,(e(nos(serviços(especializados(de(saúde(mental(os(psiquiatras(são(

os( profissionais( que( seguem( um(maior( número( de( doentes.( O( seguimento( das( pessoas( com( perturbações(

psiquiátricas(apresenta,(no(entanto,(como(seria(de(esperar,(padrões(diferentes(na(medicina(geral(e(familiar(e(

nos(serviços(especializados.(Enquanto(no(primeiro(nível(de(cuidados,(cada(doente(tem,(em(média,(cerca(de(3(

consultas/ano,(nos(serviços(especializados(este(número(é(duas(vezes(maior.(
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Em(termos(de(qualidade(de(cuidados,(apenas(cerca(de(um(terço(dos(casos( recebeu(cuidados(que(cumpriam(

todos( os( critérios( requeridos( para( os( cuidados( serem( considerados( adequados,( sendo( a( percentagem(

encontrada( nos( serviços( especializados( mais( alta( do( que( a( encontrada( na( medicina( geral( e( familiar.( Estes(

resultados(devem(ser(considerados(com(cautela,(dadas(as(limitações(do(método(uSlizado.(O(estudo(mostra(que(

nem(todas(as(pessoas(com(perturbações(psiquiátricas(têm(a(mesma(probabilidade(de(receber(tratamento.(As(

mulheres,(as(pessoas(que(têm(entre(50(e(64(anos,(as(que(sofrem(de(perturbações(depressivas,(as(que(têm(um(

nível(educacional(mais(alto(e(as(que(são(separadas(ou(viúvas(são(as(que(mais(frequentemente(recebem(algum(

Spo(de(tratamento.(O(nível(de(rendimento(parece(não(ter(influência(na(probabilidade(de(acesso(a(tratamento.(

No(entanto,(as(pessoas(com(nível(baixo(e(nível(alto/médio(têm(menor(probabilidade(de(tratamento(adequado(

que( os( outros( grupos.( De( notar( ainda( que( as( pessoas( que( nunca( casaram( têm( uma( probabilidade(

parScularmente(baixa(de(ter(qualquer(Spo(de(tratamento(e(tratamento(adequado,(

Os(resultados(sobre(o(tempo(que(medeia(entre(o(começo(das(perturbações(psiquiátricas(e(o(momento(em(que(

se(inicia(o(seu(tratamento(são(certamente(dos(mais(surpreendentes(e(preocupantes(do(estudo.(Um(ano(após(o(

começo( da( doença,(mais( de(metade( dos( doentes( ainda( não( Snha( Sdo( qualquer( tratamento.( A(mediana( do(

tempo(de(espera(para(início(de(tratamento(é(de(4(anos(nos(casos(de(depressão(major(e(de(2(e(3(anos(nos(casos(

de(perturbação(de(pânico(e(de(perturbação(de(ansiedade(generalizada.((

Uso(de(psicofármacos((

O( estudo( confirma( o( elevado( consumo( de( psicofármacos( na( população( portuguesa.( Quase( um( quarto( das(

mulheres( e( um( décimo( dos( homens( da( população( geral( referem( o( uso( de( ansiolíScos( no( ano( anterior.( Os(

ansiolíScos(são(tomados(não(só(por(pessoas(com(o(diagnósSco(de(perturbações(de(ansiedade,(mas(também,(e(

até(em(maior(percentagem,(por(pessoas(com(o(diagnósSco(de(perturbações(depressivas.(

(O(uso(de(anSdepressivos(é(menos(frequente,(mas,(mesmo(assim,(mais(de(um(décimo(das(mulheres(e(quase(

4%(dos(homens(da(população(geral(usou(estes(medicamentos(nos(12(meses(anteriores,(quer(por(perturbações(

depressivas,(quer(por(perturbações(de(ansiedade.(((

As(percentagens(de(uso(de(anSpsicóScos(e(de(estabilizadores(de(humor(são(naturalmente(muito(mais(baixas:(

3%(de(mulheres(e(1.7(%(dos(homens(no(primeiro(grupo,(0.7%(das(mulheres(e(0.5(%(dos(homens(no(segundo(

grupo.((

A( comparação( dos( resultados( obSdos( nos( dez( países( europeus( onde( se( realizou( um(estudo( nacional( com(a(

mesma(metodologia(mostra(que(Portugal(é(um(dos(países(com(maior(uso(de(psicofármacos,(sobretudo(entre(

as( mulheres.( Na( verdade,( as( mulheres( portuguesas( apresentam( o( valor( mais( alto( de( uso( de( ansiolíScos( e(

anSdepressivos( e( encontramdse( em( segundo( lugar( no( uso( de( anSpsicóScos( e( de( estabilizadores( de( humor,(

enquanto(os(homens(portugueses(ocupam(o(segundo(lugar(no(uso(de(ansiolíScos(e(anS(psicóScos,(o(terceiro(

lugar(no(uso(de(estabilizadores(de(humor(e(o(quarto(no(uso(de(anSdepressivos.(

Disability(associated(to(mental(disorders((

Days(Out(of(Role(due(to(Common(Physical(and(Mental(CondiSons( in(Portugal:( (Results(from(the(WHO(World(

Mental(Health(Survey((

(ArSgo(de(Graça(Cardoso(et(al(submeSdo(a(BMC(Psychiatry)(

((((((((((((((((

Days(out(of(role(due(to(health(problems(are(a(major(source(of( lost(human(capital.(We(examined(the(relaSve(

importance(of(commonly(occurring(physical(and(mental(disorders(in(accounSng(for(days(out(of(role(in(Portugal,(

one( of( the( 24( countries( that( parScipated( in( the( WHO(World( Mental( Health( (WMH)( Surveys.( Facedtodface(

interviews(were( carried( out(with( 3849( respondents( (57.3%( response( rate).( Presence( of( ten( chronic( physical(

disorders( and( eight( mental( disorders( was( assessed( for( each( respondent( along( with( informaSon( about( the(

number(of(days( in(the(past(month(each(respondent(reported(being(totally(unable(to(work(or(carry(out(their(

other(normal(daily(acSviSes(due(to(problems(with(either(physical(or(mental(health.(MulSple(regression(analysis(

was(used(to(esSmate(associaSons(of(specific(condiSons(and(comorbidiSes(with(days(out(of(role(controlling(by(

basic(socioddemographics((age,(gender,(employment(status,(country).((

Overall,( 17.8%( of( respondents( had( some( day( totally( out( of( role,( with( a( median( of( 77.9( days( a( year.( ( The(

strongest(individualdlevel(effects((days(out(of(role(per(year)(were(associated(with(postdtraumaSc(stress(disorder(

(38.0),( digesSve( disorders( (37.2)( and( bipolar( disorders( (33.3).( ( The( strongest( populaSondlevel( effect( was(

associated(with(cardiovascular(disorders,(which(accounted(for(30%(of(all(days(out(of(role.( (The(18(condiSons(
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accounted(for(78.2%(of(all(days(out(of(role,(with(mental(disorders(accounSng(for(20.2%(and(physical(disorders(

for(59.2%.(Common(health(condiSons,(including(mental(disorders,(make(up(a(large(proporSon(of(the(number(

of(days(out(of(role(in(Portugal(and(should(be(addressed(to(substanSally(increase(overall(producSvity.(((

These(results(show(that(mental(disorders(are(among(the(most(strongly(associated(with(producSvity(loss(in(the(

Portuguese(populaSon.(This(finding(is(broadly(consistent(with(previous(studies((34),(and(with(results(from(the(

WMH( Surveys( (Alonso( et( al.,( 2011).( As( comorbidity( is( so( frequent,( parScularly( so( for(mental( disorders,( the(

observed(associaSons(in(previous(studies,(which(failed(to(adjust(adequately(for(comorbidity,(could(have(been(

due( not( to( the( condiSons( themselves,( but( to( their( high( comorbidity.( ( This( possibility(was( addressed( in( the(

analysis( reported(here(by(controlling( for(comorbidity.( (The(current(report(confirms(the(analysis(of( the(WMH(

Survey( results( in( a(broader(number(of( countries( (Alonso(et( al.,( 2011).(However,(Alonso(et( al( described(only(

mental( disorders( among( the( six( condiSons( responsible( for(more( days( of( disability,( while( in( the( Portuguese(

sample(two(physical(disorders((digesSve(and(pain)(were(among(the(six(more(disabling.(((

The(Portuguese(sample(results(also(showed(a(higher(number(of(days(out(of(role(across(the(majority(of(mental(

and(physical( condiSons,( compared( to( all( the( 24( countries( included( in( the(WMH(Surveys.( This( is( parScularly(

evident(in(Portugal’s(three(more(disabling(condiSons(compared(to(the(three(more(disabling(condiSons(of(the(

24( countries( (Alonso(et( al.,( 2011)( (ranging( from(66.2( to(63.5(days(per( year( in(Portugal( vs.( 42.9(–(41.2).( The(

Portuguese(sample(mean(of(days(totally(out(of(role(was(77.9(while(in(the(24(countries(sample(the(mean(was(

51.1(days,(and(in(the(higher(income(countries(52.3(days.(

Our(results(show(that(the(18(health(condiSons(considered(in(our(study(account(for(more(than(threedquarters(of(

all( days( of( role( in( the( general( Portuguese( populaSon( studied( (PARP=( 78.2%),( with( physical( condiSons(

accounSng(for(59.2%(and(mental(disorders( for(20.2%.(These(numbers(are(higher(than( in(the(whole(group(of(

WMH( Survey( countries( (PARP=62.2%( all( disorders,( 47.6%( for( physical,( and( 16.5%( for( mental)( and( of( highd

income( countries( (PARP( respecSvely,( 66.6,( 52.7( and( 16.0%).( It( should( be( noted( that( the( physical( condiSons(

include( neurological( disorders( (epilepsy,( mulSple( sclerosis( and( stroke),( pain( condiSons( (including( severe(

headache/migraine)( and( insomnia.( Among( physical( condiSons( in( the( Portuguese( populaSon( cardiovascular(

disorders(have(the(highest(prevalence((24.5%),(and(the(highest(societal(impact(on(disability(days((PARP=30%).((

Their(prevalence(rate(is(followed(by(arthriSs,(pain,(and(headache/migraine((18.8,(13.6,(and(10.0%,(respecSvely)(

that(account(for(an(important(number(of(days(totally(out(of(role.(

4.2'/'Estudo'sobre'a'Exequibilidade,'Implementação'e'Resultados'de'um'Programa'de'Cuidados'Integrados'
para'Pessoas'com'Esquizofrenia'ou'Perturbação'EsquizoafecBva'em'Portugal'

Joaquim(Gago.(Tese(de(Doutoramento.(Faculdade(de(Ciências(Médicas,(Universidade(Nova(de(Lisboa,(2013.(

Enquadramento(Teórico((

De(acordo(com(o(estado(da(arte,(existem( intervenções(psicofarmacológicas,(psicológicas(e(psicossocias,( com(

evidência( cienxfica( dos( seus( resultados,( no( tratamento( de( pessoas( com( esquizofrenia( e( perturbação(

esquizoafecSva.(No(entanto,(muitos(destes(doentes,(não(procuram(ajuda(dos(serviços(de(saúde(mental,(não(

recebem(os(referidos(cuidados(ou(não(são(detectados(nem(seguidos(por(estes.(

Esta( realidade( levou(ao(desenvolvimento(de(programas( integrados,( intervenções(e(estudos(mais(específicos,(

nomeadamente( para( tentar( ultrapassar( os( obstáculos( na( acessibilidade( aos( cuidados( de( saúde( e( na(

conSnuidade(de(seguimento(destes(doentes.(

No(conjunto(das( (dificuldades(apuradas,(as(questões(da(exequibilidade((feasibility)(e(da( implementação,(têm(

Sdo( parScular( relevo( na( literatura( cienxfica( recente,( bem( como( a( melhor( forma( de( vencer( as( respecSvas(

barreiras(e(adaptar(essas(intervenções(às(varias(realidades,(culturas(e(recursos.(

ObjecSvos(

ObjecSvos( gerais:1)( Avaliar( a( exequibilidade( e( a( implementação( inicial( de( um( programa( de( cuidados(

integrados,(para(pessoas(com(esquizofrenia(ou(perturbação(esquizoafecSva,(no(contexto(clínico(das(equipas(de(

saúde(mental( comunitárias(de(um(departamento(de(psiquiatria(do( Serviço(Nacional(de( Saúde,( em(Portugal,(
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com( os( recursos( materiais( e( humanos( existentes;( 2)( Avaliar( o( impacto( deste( programa,( na( prestação( de(

cuidados(de(saúde(mental(a(estes(doentes.(

Metodologia(

Elaborámos( um( programa( de( cuidados( integrados( (Programa( Integrar)( com( base( no(modelo( clínico( de( case(

management,(com(seguimento(manSdo(e(integrado.(Cada(doente(passou(a(ter(um(terapeuta(de(referência,(um(

plano( individual(de(cuidados(e(manteve(o( seguimento(com(o(seu(psiquiatra(assistente.(Foram(seleccionadas(

intervenções,(nomeadamente,(psicoeducaSvas,(familiares,(estratégias(para(lidar(com(os(sintomas(e(a(doença,(

prevenção( de( recaídas( e( intervenções( para( melhorar( o( ( funcionamento( social( e( ocupacional.( A( estas(

intervenções(foi(sempre(associado(o(tratamento(psicofarmacológico.((

O( estudo( delineado( incluiu( dois( componentes:( avaliação( da( exequibilidade( e( ( implementação( inicial( ( do(

programa(de(cuidados(integrados((componente(A)( (e( (avaliação(do(impacto(deste(programa((componente(B),(

através(de(um(estudo(de(intervenção,(prospecSvo,(naturalista,(não(aleatorizado(e(não(controlado.(A(amostra(

do(estudo(resultou(das(sucessivas(referenciações,(para(o(Programa(Integrar,(de(pessoas(com(os(diagnósScos(de(

esquizofrenia( ou( perturbação( esquizoafecSva,( seguidas( nas( cinco( equipas( de( saúde(mental( comunitárias( do(

Departamento( de( Psiquiatria( do( Centro( Hospitalar( de( Lisboa( Ocidental,( com( uma( área( assistencial(

correspondente(a(uma(população(de,(aproximadamente,(400(000(pessoas.(

Definimos( etapas,( estratégias,( parâmetros( e( indicadores( para( o( estudo( da( exequibilidade( do( programa( e(

efectuámos( a( monitorização( e( a( avaliação( de( tarefas,( procedimentos( e( intervenções( recomendadas( aos((

terapeutas(de(referência.(

Realizámos(duas(avaliações,(uma(no(início(do(programa(e(outra(após(um(ano(de(intervenção.(Foram(avaliadas(

as(seguintes(dimensões((com(indicação(do(acrónimo(do(instrumento( (de(avaliação(uSlizado(entre(parêntesis):(

psicopatologia( (BPRS),( depressão( (MADRS),( necessidades( (CAN),( incapacidade( (DAS),( acSvidade( social( e(

ocupacional( (SOFAS),(aStude(em(relação(à(medicação( (DAI),( insight( ( (SAI),(qualidade(de(vida( (WHOQOLdS)(e(

saSsfação((POCS).((

 
Resultados(

Dos( 146( doentes( que( foram( incluídos( no( estudo,( 97( (66%)( eram( do( sexo( masculino( e( 49( (34%)( do( sexo(

feminino,( com( uma( idade(média( de( 36( anos.( Destes( doentes,116( (79,4%)( Snham( o( diagnósSco( (ICD10)( de(

esquizofrenia( e( 30( (20,6%)( de( perturbação( esquizoafecSva.( ( Os( restantes( dados( socioddemográficos( eram(

xpicos(de(populações(afins(em(serviços(de(saúde(mental(nacionais.(Do(total(de(doentes((146)(que(iniciaram(o(

estudo,(26((18%)(abandonaram(o(seguimento(neste(programa.(

Para(o(componente(A(da(invesSgação((estudo(de(exequibilidade)(salientamos:(exerceram(funções(a(totalidade(

(15)(dos(terapeutas((de(referência(que(receberam(formação,(76(%(efectuaram(o(número(mínimo(recomendado(

de(sessões(/(ano(por(doente((≥18),( (44,9(%(fizeram(o(número(mínimo(de(sessões(familiares(pretendido((≥(3).(

Nas(intervenções((mais(específicas(foram(aSngidos(os(objecSvos(em(mais(de(75%(dos(doentes,(à(excepção(das(

intervenções(domiciliárias((19,4%),(prevenção(do(abuso(de(substâncias((45,4%)(e((do(risco(de(suicídio((34,3%).(

O(plano(individual(de(cuidados(foi(realizado(em(98(%(dos(doentes(e(em(38,9(%(dos(casos(ocorreu(a(parScipação(

da( família.( Neste( plano,( a( média( de( objecSvos( definidos( foi( de( 5( e( a( média( de( objecSvos( aSngidos(

correspondeu( a( 3( (p=( 0,000).( Na( primeira( avaliação,( estavam( a( frequentar( ( estruturas( de( reabilitação(

psicossocial(42(doentes((28,7%)(e,12(meses(após,(esse(número(passou(para(80((73,3%).Também(aumentou(o(

número(de(doentes(com(acSvidade(profissional(a(tempo(completo,(de(8(7,4%)(para(18((16,7%).((

No( componente( B( do( estudo( (avaliação( do( impacto( do( programa),( em( termos( de( psicopatologia,( e( para( as(

pontuações(médias(globais(do(BPRS,(ocorreu(uma(diminuição(entre(a(primeira(e(a(segunda(avaliação((p=0,000),(

tal( como( nas( subdescalas:( sintomas( posiSvos( (p=0,003),( sintomas( negaSvos( (p=0,002),( ( sintomas( de(mania(

(p=0,002)( e( sintomas( de( depressão/ansiedade( (p=0,000).( Na( avaliação( da( depressão( (p=( 0,000)( e( da(

incapacidade((p=0,003),(as(diferenças(foram(significaSvas(e(favoráveis.(O(mesmo(não(sucedeu(na( (aStude(em(

relação(à(medicação((p=(0,690)((nem(na(escala(de(avaliação(do(insight((p=0,079)(.Em(relação(ao(funcionamento(

social( e( ocupacional,( qualidade( de( vida( e( saSsfação( dos( doentes,( ocorreu( uma( melhoria( significaSva( da(

primeira(para(a(segunda(avaliação(

As(necessidades(sem(resposta(mais(frequentes,(na(primeira(avaliação,(corresponderam(aos( itens:(acSvidades(

diárias,( contactos( sociais,( relações( ínSmas,( relacionamento( sexual,( benewcios( sociais,( sintomas( psicóScos,(

sofrimento(psicológico,(informação(sobre(a(doença(/(tratamento(e(gestão(/(problemas(de(dinheiro.(Para(todos(
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estes(úlSmos(nove(itens,(verificoudse(uma(diferença(estaSsScamente(significaSva,(entre(a(primeira(e(a(segunda(

avaliação,( com( diminuição( destas( necessidades,( excepto( nas( relações( ínSmas,( relacionamento( sexual( e( nos(

problemas(de(dinheiro.(Na(distribuição(dos(três(estados(de(necessidades,(para(todos(os( itens,(diminuíram(as(

necessidades( sem( resposta( e( as( necessidades( com( resposta( parcial( e( aumentaram( as( situações( em( que(

deixaram(de(se(verificar(necessidades(relevantes.(

Dos( resultados( obSdos( para( outros( indicadores( clínicos,( será( importante( referir( que( na( comparação( do( ano(

anterior( com( o( ano( em( que( decorreu( o( programa,( o( número( de( doentes( da( amostra( internados( diminuiu(

64,1%,(bem(como(a(média(do(número(de(internamentos((p=0,001).(Em(relação(à(duração(dos(internamentos,(

no(ano(anterior(ao(programa,(os(39(doentes( internados,(Sveram(um(total(de(dias(de( internamento(de(1522,(

sendo(que,(no(ano(do(programa,(para(os(14(doentes(internados,(o(total(foi(de(523(dias.(Em(termos(absolutos,(

ocorreu( uma( redução( de( 999( dias( (menos( 65,6%( dias).( Também( se( verificou( uma( diminuição( de( 45,6(%( de(

recaídas((p=0,001).(

Discussão(e(conclusões(

A( exequibilidade( do( programa( de( cuidados( integrados( permiSu( a( aplicação( do( modelo( clínico( de( case(

management,(com(seguimento(manSdo(e(integrado,(através(do(qual(cada(doente(passou(a(ter(um(terapeuta(

de(referência(assim( (como,(em(98%(casos,(um(plano( individual(de(cuidados.(As(famílias(conSnuaram(a(ser(o(

principal( suporte( para( os( doentes,( mas( surgiram( dificuldades( quando( se( pretendeu( uma( parScipação(mais(

acSva(destas((no(tratamento.((

A( diminuição( do( número( e( da( duração( dos( internamentos( consStuíram( importantes( resultados( com(

implicações( não( só( em( termos( clínicos( mas( também( económicos.( Os( valores( obSdos,( para( as( diferentes(

variáveis,( também( sugerem( o( impacto( favorável( do( Programa( Integrar( a( nível( da( psicopatologia,( das(

necessidades,(da( incapacidade,(do(funcionamento(social(e(ocupacional,(da(qualidade(de(vida(e(da(saSsfação(

dos(doentes.(O(mesmo(não(sucedeu(para(o(insight(e(para( (a(mudança(de(aStudes(dos(doentes(em(relação(à(

medicação,(resultados(que(devem(ser(igualmente(considerados(em(futuros(reajustamentos(deste(programa(ou(

no(desenvolvimento(de(novos(programas.(

Como(principais(conclusões(podemos(referir(que:(1)(Foi(possível(a(exequibilidade(de(um(programa(de(cuidados(

integrados( inovador( e( a( implementação( inicial( desse( programa,( para( doentes( com( esquizofrenia( ou(

perturbação(esquizoafecSva,(com(os(recursos(humanos(e(materiais(existentes,(no(contexto(clínico(das(equipas(

de( saúde( mental( comunitárias,( de( um( departamento( de( psiquiatria( e( saúde( mental,( em( Portugal;( 2)( Na(

avaliação( do( impacto( do( programa,( os( resultados( obSdos( indiciam( potencialidades( de( aplicação,( deste(

programa( de( cuidados( integrados,( com( vista( à( melhoria( clínica( e( psicossocial( destes( doentes.( Devem( ser(

realizados(estudos(de(replicação,(ou(complementares(à(presente( invesSgação,(no(entanto,(os( (dados(obSdos(

são( encorajadores( para( o( desenvolvimento( de( programas( similares,( a( nível( nacional( e( internacional,( que(

possam(beneficiar(um(grupo(mais(alargado(de(doentes.(

4.3' /' Título:' Barreiras' e' Facilitadores' à' Implementação' de' um'Modelo' de' Gestão' de' Cuidados' em' Saúde'
Mental'(Estudo'Nacional'do'Processo'de'Implementação'de'uma'PráBca'Baseada'na'Evidência)(

Pedro(Mateus.(Tese(de(Doutoramento.(Faculdade(de(Ciências(Médicas,(Universidade(Nova(de(Lisboa,(2013.(

Enquadramento(teórico(

Os(estudos(epidemiológicos(demonstram(que(apesar(de(todo(o(progresso(cienxfico,(muitas(pessoas(conSnuam(

sem(acesso(aos(Serviços(de(Saúde(Mental( (SSM)(e(que,(em(muitos( casos,(os( cuidados(não( têm(a(qualidade(

suficiente.(

A( experiência( de( vários( países( mostra( que( os( processos( de( implementação( de( modelos( de( intervenção(

terapêuSca,(como(é(o(da(Gestão(de(Cuidados,(são(lentos(e(complexos,(não(dependendo(somente(do(grau(de(

efecSvidade(ou(da(complexidade(das(práScas(a(implementar.(

O(Modelo(de(Gestão(de(Cuidados( (MGC),(é(definido(como(uma(práSca(baseada(na(evidência,(uSlizada(para(

ajudar(os(doentes(nos(seus(processos(de(recuperação.((

As( estratégias( para( implementar( práScas( baseadas( na( evidência( são( críScas( para( a( melhoria( dos( serviços.(

Existem,( apesar( de( toda( a( evidência,( muitas( barreiras( à( implementação.( Ao( constatarmos( que( as( práScas(
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validadas( pela( ciência( estão( longe( de( estar( claramente( disseminadas( nos( serviços( de( saúde( mental,(

fundamentamos( a( necessidade( de( uSlizar( metodologia( de( implementação( que,( além( da( efecSvidade( das(

práScas,(permita(uma(efecSvidade(da(implementação.(

Para( responder( às( necessidades( de( formação( e( no( âmbito( da( implementação( do( Plano( Nacional( de( Saúde(

Mental,(foram(formados,(em(Portugal,(170(profissionais(de(saúde(mental(provenientes(de(serviços(públicos(e(

do(sector(social,(de(todas(as(regiões(de(Portugal(ConSnental.((

Considerando(que(estes(profissionais(adquiriram(competências(específicas(no(MGC,(através(de(um(programa(

de(formação(nacional(idênSco(para(todos(os(serviços(de(saúde(mental,(invesSgámos(o(grau(de(implementação(

deste(modelo,(bem(como(os(facilitadores(e(as(barreiras(à(sua(correcta(implementação.((

Existem( vários( estudos( internacionais( sobre( as( barreiras( e( os( facilitadores( à( implementação( de( práScas(

baseadas(na(evidência,(embora(a(maior(parte(desses(estudos(seja(baseado(em(entrevistas(semidestruturadas(a(

profissionais.( Por( outro( lado,( não( existem,( em( Portugal,( estudos( sobre( as( barreiras( e( os( facilitadores( à(

implementação(de(práScas(de(saúde(mental.(

ObjecSvos(

1.( EsSmar(o( grau(da( implementação(do(MGC(nos( serviços(de( saúde(mental( portugueses( ( 2.( Caracterizar( as(

regiões(onde(a(implementação(do(MGC(tenha(ocorrido(em(maior(grau.(3.(IdenSficar(os(factores(facilitadores(e(

as( barreiras( à( implementação( do(MGC,( entre( as( regiões( de( saúde( do( país.( 4.( Explorar( as( relações( entre( a(

fidelidade(da( implementação,(as(barreiras(e(os( facilitadores(da( implementação,(a(cultura(organizacional(e(as(

caracterísScas(dos(serviços(de(saúde(mental.(

Metodologia(

Estudo(observacional,(transversal(e(descriSvo,(com(caracterísScas(exploratórias.(

População:( profissionais( dos( serviços( de( saúde( mental( públicos( e( do( sector( social( que( frequentaram( o(

Programa( Nacional( de( Formação( em( Saúde( Mental( Comunitária( no( curso( “Cuidados( Integrados( e(

Recuperação”,(da(Coordenação(Nacional(para(a(Saúde(Mental(/(Ministério(da(Saúde,(entre(Outubro(de(2008(e(

Dezembro(de(2009,((n=71).(

Avaliação((

Fidelidade(de( implementação(do(Modelo(de(Gestão(de(Cuidados( d( IMRdS( (Illness(Management(and(Recovery(

Scale);(Qualidade(das(guidelines(uSlizadas(na(implementação(do(Modelo(de(Gestão(de(Cuidados(d(AGREE(IIdPT(

(Appraisal(of(Guidelines,(for(Research(and(EvaluaSon);(Avaliação(das(Barreiras(e(Facilitadores(à(implementação(

do(MGC( d( BaFAI( (Barriers( and( Facilitators( Assessment( Instrument);( Avaliação( da( Cultura( Organizacional( dos(

serviços(de(saúde(mental((d(CVFdI((CompeSng(Values(Framework(Instrument).(

Análise(EstaxsSca(

Para(a(descrição(dos(dados(foram(aplicados(métodos(de(estaxsSca(descriSva.(Para(a(comparação(de(subgrupos(

foram( uSlizados( os( testes( de( Mann( Whitney( e( KruskalldWallis.( Para( a( invesSgação( de( associações( foram(

uSlizados(os(métodos(de(correlação(de(Spearman(e(a(Regressão(MúlSpla.(

O(tratamento(e(análise(dos(dados(foram(realizados(uSlizando(o(programa(estaxsSco(IBM(SPSS(StaSsScs®(para(

Mac/Apple®(nas(versões(19(e(20.(

Resultados(

Serviços:(A(arSculação(com(os(cuidados(de(saúde(primários(existe(na(maioria(dos(serviços((56.34%)(e(77.46%(

dos(serviços(têm(autonomia(para(definir(os(cuidados(a(prestar.(A(maioria((dos(serviços((63.38%)(realiza(duas(ou(

mais( reuniões( clínicas( por( mês( e( a( quase( totalidade( (95.77%)( recebe( estagiários( e/ou( internos.( A( área( da(

invesSgação(tem(níveis(considerados(baixos,(quando(comparados(com(outros(países(da(Europa,(tanto(para(a(

globalidade(das(áreas(de(invesSgação((25.35%),(como(para(as(áreas(psicossociais((22.54%).((

Considerando( componentes( fundamentais( para( a( implementação( de( modelos( de( gestão( de( cuidados,( os(

resultados( nacionais( indicam( que( 66.20%( dos( serviços( fazem( registos( em( processo( clínico( único.( As(

percentagens(de(uSlização(de(planos(individuais(de(cuidados(são(globalmente(baixas((46.48%).(Por(seu(turno,(a(

uSlização(de(guidelines,(nos(serviços(do(país,(tem(uma(percentagem(média(nacional(de(57.75%.(
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Profissionais:(São,(na(sua(maioria,(do(sexo(feminino((69.01%),(com(idades(entre(os(25(e(os(56(anos((média(38.9,(

±( 7.41).( Pertencem,( maioritariamente,( aos( grupos( profissionais( da( enfermagem( (23.94%)( e( da( psicologia(

(49.30%).(((

A( formação( dos( profissionais( é( de( nível( superior( em( todos( os( grupos,( com( uma( percentagem( total( de(

licenciados(de(80.3%,(tendo(os(restantes(uma(formação(ao(nível(do(mestrado.(Apesar(dos(valores(baixos((17%)(

de( formação( prévia( em( modelos( de( gestão( de( cuidados,( 39%( dos( profissionais( indicou( uSlizar( algumas(

vertentes(destes(modelos(na(sua(práSca.(Apesar(de(97,18%(dos(profissionais(ter(parScipado(em(dois(ou(mais(

encontros(cienxficos,(num(período(de(dois(anos,(apenas(38.03%(apresentou(alguma(comunicação(cienxfica(no(

mesmo(intervalo.(

Guideline:( Os( resultados( da( avaliação( da( guideline( do( MGC( indicaram( percentagens( mais( altas,( quanto( à(

qualidade( do( seu( desenvolvimento,( nos( Domínios( 1( (ObjecSvo( e( finalidade,( com( 72.2%)( e( 4( (Clareza( de(

Apresentação,(77.7%).(O(Domínio(5( (Aplicabilidade)( foi(pontuado(no( limite( inferior(do(desenvolvimento(com(

qualidade( suficiente( (54.1%),( ao( passo( que( a( guideline( obteve( uma( pontuação( negaSva( nos( Domínios( 2(

(Envolvimento( das( partes( interessadas,( com( 41.6%)( e( 3( (Rigor( do( Desenvolvimento,( com( 28.1%).(

Adicionalmente(não( foi(possível(às(avaliadoras(cotar(o(Domínio(6( (Independência(editorial),(por(ausência(de(

referências( neste( contexto.( A( guideline( teve( uma( avaliação( global( posiSva( (66%),( com( recomendação( de(

aceitação(com(modificações.((

Cultura(Organizacional:(O(perfil(de(liderança(com(maior(frequência(nos(serviços(de(saúde(mental(portugueses(

foi(o(de(Mentor((45.61%).(As(percentagens(mais(baixas(pertenceram(aos(perfis(Monitor(e(Inovador((3.51%).(Na(

perspecSva( da( cultura( organizacional( dos( serviços,( a( pontuação( mais( alta( foi( a( da( Cultura( das( Relações(

Humanas( (74.07%).( A( estratégia( de( liderança,( com( predomínio( em( todas( as( regiões,( foi( a( estratégia( de(

Flexibilidade((66.10%).(

Os( resultados(mostram(que(a(única(associação(posiSvamente(significaSva(com(o(grau(da( implementação(do(

MGC( é( a( do( perfil( Produtor,( com(um(peso( específico( de( 14.55%(na( prevalência( dos( perfis( de( liderança( nos(

serviços(de(saúde(mental(portugueses.(

Barreiras:(As(barreiras(à( implementação(da(práSca(do(MGC,( idenSficadas(pelos(profissionais(dos(serviços(de(

saúde(mental,(com(percentagens(mais(altas(nos(totais(do(país,(foram:(o(tempo((57.7%),(o(conhecimento(sobre(

o( modelo( e( a( moSvação( (40.8%),( a( colaboração( dos( outros( profissionais( (33.7%),( o( número( de( contactos(

reduzidos(com(os(doentes((35.2%),(as(insuficiências(do(ponto(de(vista(dos(espaços((70.4%)(e(dos(instrumentos(

disponíveis((69%)(para(implementar(o(MGC.(ExisSu(uma(variação(entre(as(regiões(de(saúde(do(país.((

Os(resultados(mostram(que(houve(uma(correlação(negaSva,(de(forma(significaSva,(entre(a(implementação(do(

MGC(e(as(barreiras:(da(resistência(à(uSlização(de(protocolos,(do(formato(da(práSca,(da(necessidade(de(mais(

treino( e( da( não( cooperação( dos( profissionais.( Foram( encontradas( diferenças( estaSsScamente( significaSvas(

entre( as( barreiras( à( implementação( e( as( caracterísScas( dos( serviços,( dos( profissionais( e( da( cultura(

organizacional.(

Implementação:(A(média(nacional(da(fidelidade(de(implementação(do(MGC((41.48)(teve(valores(aproximados(

aos( de( estudos( similares.( Na( pontuação( por( regiões,( a( implementação( com( maior( fidelidade( ocorreu( no(

Alentejo.(Se(considerarmos(a(implementação(com(fidelidade(esta(ocorreu(em(57.75%(dos(serviços(e(uma(boa(

implementação(em(15.49%.(

Os(métodos(de(regressão(permiSram(confirmar(a(capacidade(prediSva(das(barreiras(e(da(cultura(organizacional(

quanto(à(fidelidade(da(implementação(do(MGC.(

Discussão(

No(universo(das(hipóteses( inicialmente(colocadas(foi(possível(verificar(a(variação(da( implementação(do(MGC(

entre( as( regiões( do( país.( O( estudo( permiSu,( adicionalmente,( concluir( pela( existência( de( denominadores(

comuns( de(maior( sucesso( da( implementação( do(MGC.( Foi( ainda( possível( verificar( uma( relação( significaSva,(

existente(entre(o(grau(de(implementação(e(as(dimensões(das(barreiras,(a(cultura(organizacional(e(os(recursos(

dos(SSM((aqui(definidos(pelas(caracterísScas(dos(serviços(e(dos(profissionais).(De(uma(forma(mais(conclusiva(

podemos( afirmar( que( existem( outros( factores,( que( não( estão( relacionados( com( a( avaliação( restrita( dos(
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recursos( financeiros( ou( humanos,( associados( à( qualidade( da( implementação( de( práScas( baseadas( na(

evidência,(como(o(MGC.(

Exemplo(disso(são(os(achados(referentes(à(região(de(saúde(do(Alentejo,(onde(a(distância(dos(grandes(centros(

urbanos(e(as(conhecidas(dificuldades(de(acessibilidade,(combinadas(com(os(problemas(conhecidos(da(falta(de(

recursos,(não(impediram(que(fosse(a(região(com(os(valores(mais(altos(da(fidelidade(de(implementação.(

Conclusões(

Foram(encontradas( inúmeras(barreiras(à( implementação(do(MGC.(Existem(barreiras(diferentes(entre(regiões,(

que( resultam( das( caracterísScas( dos( serviços,( dos( profissionais( e( da( cultura( organizacional.( Para( exisSr(

implementação( é( necessária( a( consideração( de( metodologias( próprias( que( vão( para( além( dos( tradicionais(

programas(de(formação.(As(práScas(baseadas(na(evidência,(amplamente(defendidas,(exigem(implementações(

baseadas(na(evidência.((

4.4'/'O'fecho'de'um'hospital'psiquiátrico'em'Lisboa'–'Hospital'Miguel'Bombarda.'Estudo'comparaBvo'entre'
doentes'de'longa'evolução'insBtucionalizados'e'desinsBtucionalizados.((

Marisa(Cavaleiro(Real(Correia(Taron.(Tese(de(Mestrado.(Faculdade(de(Ciências(Médicas,(Universidade(Nova(de(

Lisboa,(2012(

Este( estudo( foi( realizado( com( o( objecSvo( de( conhecer( os( efeitos( da( desinsStucionalização( dos( doentes(

psiquiátricos( crónicos(durante(o(processo(de(encerramento(do(Hospital(Miguel(Bombarda( (2007d2011).( Este(

processo( incluiu( a( fusão,( em( 2008,( dos( dois( principais( hospitais( psiquiátricos( de( Lisboad( Hospital( Miguel(

Bombarda( (HMB)( e( Hospital( Júlio( de(Matos( (HJM),( no( Centro( Psiquiátrico( Hospitalar( de( Lisboa( (CHPL).( Foi(

criado(um(grupo(controlo(de(pacientes(ainda(hospitalizados(no(CHPL((n=166)(para(comparação(com(o(grupo(de(

casos(desinsStucionalizados((n=146).(Desta(amostra(inicial((n=312)(apenas(142((76(casos(e(66(controlos)(foram(

incluídos,( sendo( as( principais( causas( de( exclusão:( diagnósSco( (patologia( orgânica,( demência( ou( debilidade(

mental,(como(diagnósSco(primário)(e(transferência(entre(hospitais.(A(desinsStucionalização(foi(principalmente(

avaliada(em(termos(de(psicopatologia,(uSlização(de(serviços,(saSsfação,(crime,(condição(de(“sem(abrigo”(ou(

morte.(Os(resultados(mostraram(que(a(maioria(dos(doentes(crónicos(pode(sair(do(hospital(psiquiátrico(para(a(

comunidade( sem( agravamento( da( psicopatologia,( aumento( do( crime( ou( da( condição( de( “sem( abrigo”.( A(

saSsfação(parece(estar(aumentada(na(população(desinsStucionalizada.(A(mortalidade,(por(outro(lado,(reveloud

se( uma( questão( problemáSca:( apesar( de( não( ter( sido( possível( estabelecer( uma( comparação( entre( casos( e(

controlos,( a( Taxa( de( Mortalidade( Standard( encontrada( neste( estudo( foi( muito( superior( 4( ao( esperado,( de(

acordo(com(os(resultados(encontrados(na(literatura.(Um(estudo(longitudinal(da(mesma(população(poderá(ser(

objecto( de( futura( invesSgação,( possivelmente( comparada( com(outra( população( similar( de( um(programa( de(

desinsStucionalização(noutro(país.(

4.5'/'Desenvolvimento'de'um'Serviço'Local'de'Saúde'Mental'em'Famalicão(((((((((

Pedro(Teixeira.(Tese(de(Mestrado.(Faculdade(de(Ciências(Médicas,(Universidade(Nova(de(Lisboa.(2012(

O( desenvolvimento( de( serviços( locais( adequados( deve( ser( baseado( numa( avaliação( sistemáSca( das(

necessidades( e( resultados( obSdos( nos( cuidados( a( uma( população( de( indivíduos( idenSficados( como(

apresentando( uma( doença( mental( na( área( de( referenciação( do( serviço.( Neste( senSdo( foram( uSlizados( os((

seguintes(métodos:(dados(epidemiológicos(acerca(das(necessidades( locais(e(taxas(de(uSlização(de(serviços(a(

nível(nacional(e(local,(este(úlSmo(com(base(no(caseNregister.(
Os( diagnósScos( de( maior( prevalência( em( ambulatório( são( as( perturbações( de( humor( e( as( perturbações(

neuróScas(de( stress( ou( somatoformes,( com(uma(preponderância( de(doenças(mentais( comuns( (depressão(e(

ansiedade)(em(serviços(de(psiquiatria.(
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Constatamdse( baixas( taxas( de( abandono( da( consulta( (12%).( A( idade,( a( doença( e( a( escolaridade( estão(

correlacionados(com(o(risco(de(dropNout,(mas(uSlizada(a(regressão(logísSca,(a(idade(e(a(escolaridade(perdem(o(

seu( significado( estaxsSco.( Encontramdse( taxas( reduzidas( de( dropNout( dos( indivíduos( com( psicose( ou(

perturbações(bipolares,(em(virtude(da(intervenção(acSva(da(equipa.(

Os( custos(de( transporte,( a(distância( ao( local(de( consulta(e(o( tempo(de(espera(para(a(primeira( consulta( são(

barreiras(no(acesso(aos( cuidados(a(nível( local.(Os( cuidadores(não( se( sentem(apoiados(pela( rede(de( suporte(

social( e( queixamdse( sobretudo( da( acessibilidade,(mas( exibem( elevadas( taxas( de( saSsfação( com( os( serviços(

prestados.(

Decidiudse( apostar( numa( organização( do( serviço( baseada( na( comunidade,( com( intervenções( baseadas( na(

evidência,(dando(prioridade(ao(doente(mental(grave(e(à(qualidade(dos(cuidados.(

4.6'/'Contributos'para'o'desenvolvimento'de'serviços'de'reabilitação'psicossocial/psiquiátrica'em'Portugal:'
situação'atual,'barreiras'e'desafios.'(versão'em'Inglês)'

Teixeira,(C.(C.(V.(.(Tese(de(Doutoramento.(Faculdade(de(Psicologia(e(de(Ciências(da(Educação(da(Universidade((

de(Coimbra,(2013.(

IntroducSon(

In(the(90’s,(a(mental(health(policy(and(a(new(mental(health(law(were(approved(in(Portugal.(More(recently,(the(

NaSonal(Commission(for(the(Restructuring(of(Mental(Health(Services(has(developed(an(AcSon(Plan(to(reform(

the( Portuguese(mental( health( system( between( 2007( and( 2016,( which( is( being( currently( implemented( and,(

among(other(measures,(presuppose(the(implementaSon(of(psychiatric(rehabilitaSon(programmes.((

Main( aims( of( this( thesis:( 1)( to( analyse( the( current( status( of( psychiatric( rehabilitaSon( in( Portugal( and( the(

barriers(to(its(development;(2)(based(on(that(analysis,(to(formulate(recommendaSons(for(the(improvement(of(

psychosocial(rehabilitaSon(services(in(our(country.(

Study(1:(Psychosocial/Psychiatric(RehabilitaSon( in(Portugal:(A(naSonal(survey;(ObjecSve:(to(evaluate(to(what(

extent(evidencedbased(programmes(and(promising(pracSces(are(implemented(in(Portugal.((

According( to( a( survey( conducted( in( Portugal( with( 70( insStuSons( (Teixeira,( 2013),( aíer( six( years( since( the(

publicaSon(of(the(AcSon(Plan(to(restructure(mental(health(services,(psychiatric(rehabilitaSon(services(are(sSll(

poorly(developed(in(Portugal,(indicaSng(that(insStuSons(base(their(pracSce(on(the(orientaSons(foreseen(in(the(

Portuguese(legislaSon(instead(follow(internaSonal(guidelines,(and(that(the(only(programme(recommended(by(

the( internaSonal( guidelines( which( is( reasonably( implemented( is( mulSdfamily( psychoeducaSon,( whereas(

supported(employment,(supported(educaSon(and(supported(housing(are(sSll(poorly(disseminated.(

Study(2:(Psychosocial(RehabilitaSon(for(people(with(schizophrenia(spectrum(disorders(in(the(Central(region(of(

Portugal:( An( exploratory( study;( ObjecSve:( to( evaluate( psychiatric( rehabilitaSon( programmes( and( to( explore(

differences(in(symptomatology,(global(funcSoning,(social(and(occupaSonal(funcSoning,(quality(of(life(and(selfd

concept( between( three( groups( of( persons( with( schizophrenia( spectrum( disorders:( vocaSonal( training( or(

occupaSonal( acSviSes,( and( a( control( group( of( unemployed( users( who( were( not( aOending( any( type( of(

psychosocial(intervenSon.(

According( to( a( crossdsecSonal( study( by( Teixeira( (2013),( to( evaluate( psychiatric( rehabilitaSon( programmes,(

individuals(in(training(showed(higher(scores(in(social(and(occupaSonal(funcSoning(than(those(in(occupaSonal(

acSviSes,(although(no(significant(differences(were(found(neither(between(training(parScipants(and(individuals(

with(no(acSvity,(nor(between(the(occupaSonal(acSviSes(group(and(the(group(not(aOending(any(programme.(

Differences(in(quality(of(life(were(not(detected(between(the(three(groups.(

Study(3:(Psychiatric(rehabilitaSon(and(social(inclusion(of(people(with(mental(illness:(A(Portuguese(experience(

and( a( criScal( analysis( of( current( barriers;( ObjecSve:( to( describe( a( Portuguese( psychiatric( rehabilitaSon(

insStuSon(and(analyse(barriers(in(the(mental(health(paradigm(change.(

A(Portuguese(casedstudy(by(Teixeira((2013),(that(include(research(literature,(government(policy(documents(and(

legislaSon,( in( loco( experience( and( experienSal( knowledge,( idenSfied( as( current( barriers( to( Psychiatric(

rehabilitaSon(and(social( inclusion(of(people(with(mental(illness(not(complying(with(the(most(recent(available(

evidence,( the( use( of( outdated( and( nondevidence( and( valuesdbased( models,( a( deficient( monitoring( and(

evaluaSon( of( services’( quality,( resistance( to( change,( lack( of( appropriate( training( of( professionals,( lack( of(
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involvement(of(users(in(their(care(planning(and(funding(issues(are(also(contributors(for(the(perpetuaSon(of(this(

scenario.(

Study(4:(SSgma(of(severe(mental(illness:(A(barrier(to(community(integraSon;(ObjecSve:(to(analyse(the(different(

agents( of( sSgma(of(mental( illness( and( developing( a( theoreScal( framework( of( the( pathways( by(which( these(

enSSes(hinder(the(community(integraSon(of(people(with(mental(illness.(

A( recent(worldwide(analyScal( review(on( sSgmadrelated(barriers( to( community( integraSon(by(Teixeira( (2013)(

found( that( people( with( mental( illness( sSll( experience( prejudice( and( discriminaSon( by( the( public,( family,(

professionals,( and( employers,(with( severe( impact( on( community( integraSon.( Families( and( professionals( are(

both( perpetrators( and( vicSms( of( sSgma,(meaning( that( it( is( urgent( to( combat( the( different( facets( in( which(

sSgma( is( expressed,( and( to( fight( sSgma( of( the( public( is( a( key( challenge( to( mental( health( professionals,(

researchers(and(decisiondmakers.(

Main(Results/Conclusions((

Current(status(of(psychiatric(rehabilitaSon(in(Portugal(and(the(barriers(to(its(development(

The(results(of(a(Portuguese(study(about(Psychosocial/Psychiatric(RehabilitaSon(Services( in(Portugal( (Teixeira,(

2013)(found(that(psychosocial(rehabilitaSon(in(Portugal(is(characterised(by(the(provision(of(training(courses(in(

segregated(educaSonal( contexts( and(by( servicesdowned( residenSal( units( for( the( group( living(of( people(with(

mental(illness.(Furthermore,(according(the(literature,(the(models(are(obsolete(and(do(not(promote(community(

integraSon(and(recovery,(a(barrier(to(the(principle(of(recovery,(that(implies(promoSng(valued(roles(outside(the(

context(of(mental(health(services.(Despite(92.9%(of(the(Portuguese(insStuSons(provide(occupaSonal(acSviSes,(

the( results( indicate( that( ( failed( to( show( differences( in( quality( of( life( and( in( global,( social( and( occupaSonal(

funcSoning(between(people(with(mental( illness(who(parScipated( in( these(acSviSes(and(people(with(mental(

illness( who( were( not( aOending( any( rehabilitaSon( programme.( Although( the( vast( majority( of( rehabilitaSon(

programmes( in( the( areas( of( educaSon( and( work( consists( of( vocaSonal( training( specific( for( people( with(

disabiliSes,( the( results( showed( that( there(was(no( significant( differences( in( terms(of( social( and(occupaSonal(

funcSoning(and(quality(of(life(between(individuals(in(training(and(individuals(with(no(rehabilitaSon(acSvity.(

Challenges/RecommendaSons( for( the( improvement( of( psychosocial( rehabilitaSon( services( in( our( country(

(Teixeira,(2013):(

a.(Implement(evidencedbased(pracSce(psychiatric(rehabilitaSon(programmes;(

b.( Create( legislaSon( based( on( evidencedbased( programmes( and( internaSonal( psychosocial( rehabilitaSon(

recommendaSons(to(severe(mental(illness;(

c.( Promote( scienSfic( research( about( the( subject( and( a( culture( of( services( evaluaSon,( that( demonstraSng(

achievement(of(the(objecSves;(

d.(Create(and(include(modules(about(psychiatric(rehabilitaSon(on(community(mental(health(courses;(

e.( Create( undergraduate( and( postgraduate( curricula( of( mental( health( areas( in( psychiatric( rehabilitaSon(

intervenSons(and(cerSficate(rehabilitaSon(counsellors;(

f.( Combat( the( different( facets( in( which( sSgma( of( mental( illness( is( expressed;( general( populaSon,( family,(

professionals,(employers,(selfdsSgma(and(sSgma(by(associaSon;(

g.(Promote(change(in(professionals(sSgmaSsing(aìtudes,(reduce(sSgma(and(establish(partnership(with(users(

to(promote(hope(and((empowerment;(

h.(Promote(a(rehabilitaSon(approach(based(on(the(recovery(paradigm,(to(beOer(global,(social(and(occupaSonal(

funcSoning(and(saSsfacSon(with(meaningful(roles(in(society(and(percepSon(of(a(fulfilling(life.(

4.7' /' RehabilitaBon' and' quality' of' life' in' the' residenBal' units' for' people'with' long/term'mental' illness:' a'
cluster'randomised'controlled'mulBcentre'study'–'the'PromQual'Study'(versão'em'Inglês)'

Graça(Cardoso((submiOed(to(publicaSon)(

IntroducSon:( In( Portugal,( following( the( NaSonal(Mental( Health( Plan( (2008d2017),( an( increasing( number( of(

residenSal(units( for(people(with( severe(mental( illness(has(been(developed.(So( far(no( studies(assessing( their(

funcSoning(have(been(carried(out.(
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ObjecSves:(1.(To(determine(the(characterisScs(of(users(of(mental(health(residenSal(faciliSes(in(Portugal(and(the(

quality( of( care( provided,( and( to( invesSgate( associaSons( between( quality( of( care,( service( and( service( user(

characterisScs;( 2.( To( assess( the( effecSveness( of( a( training( intervenSon( for( the( units( staff( to( improve(

rehabilitaSon(and(quality(of(care(of(their(users.(

Methods((

Baseline(assessment:(All(the(Portuguese(residenSal(units(with(at(least(12dhour(ondsite(staff(support(per(day(for(

the(longdterm(mentally(ill(were(assessed(with(the(Quality(Instrument(for(RehabilitaSve(Care((QuIRC)(filled(ond

line(by(the(managers.(This(instrument(assesses(the(quality(of(care(of(longerdterm(units(for(people(with(complex(

mental(health(problems(on(seven(domains(of(care((Living(Environment;(TherapeuSc(Environment;(Treatments(

and(IntervenSons;(SelfdManagement(and(Autonomy;(Recovery(Based(PracSce;(Social(Inclusion;(Human(Rights).(

AddiSonal(descripSve(data(on(the(users’(sociodemographic(characterisScs,(psychiatric(diagnosis,(psychotropic(

drugs(taken,(and(length(of(stay((LOS)(in(the(unit(were(provided(by(the(unit(staff.(A(random(sample(of(service(

users( was( interviewed( facedtodface( using( standardised( instruments:( ( the( Residence( Choice( Scale( (RCS)((

assessing(Autonomy;(the(Manchester(Short(Assessment(of(Quality(of(Life((MANSA)(for(Quality(of(life;(the(Your(

Treatment(and(Care((YTC)(quesSonnaire(for(the(users’(Experiences(of(Care;(the(General(Milieu(Index((GMI)(for(

service( users’( views( on( the( unit´s( therapeuSc( milieu;( Service( user( funcSoning( was( also( assessed( by( the(

interviewer(using(the(Global(Assessment(of(FuncSoning((GAF).(

RandomisaSon:(Was(carried(out(aíer(clustering(of(the(units,(using(minimizaSon.((

IntervenSon:( It( was( designed( using( the( informaSon( from( the( baseline( results.( It( consisted( of( 1.( A( onedday(

workshop( for( the( managers,( and( a( twodday( workshop( for( the( remaining( staff;( 2.( Ondsite( handsdon( 4dweek(

intervenSon(by(an(intervenSon(team(of(one(occupaSonal(therapist,(one(psychomotor(expert,(and(one(exduser(

as( consultant.( The(units(were( reassessed(8dmonth(aíer( the( intervenSon(ended,(as(well( as( the( service(users(

with(the(same(instruments.(

Results( for( objecSve( 1:( Fortydtwo( units( (100%)(were( included.( The(majority( (54.8%)(was( in( the( community,(

singledsex((54.8%),(staffed(24(hours(a(day((54.8%),(and(had(10(or(less(beds((61.9%),(no(limit(in(the(LOS((88.1%),(

and(no(service(users( in( involuntary(commitment((93%).( (All(units(provided(access(to(psychologists(and(social(

workers,(the(majority(to(psychiatrists(and(nurses((95.2%(each),(auxiliaries((88.1%),(and(occupaSonal(therapists(

(73.8%).(Users(assessed((n=278)(were(mainly(men((66.2%),(had(a(mean(age(of(50±11(years,(lived(in(the(unit(for(

a(median(of( 4( years,( a( diagnosis( of( schizophrenia( (72.7%),( and(a(mean(GAF( score(of( 64.3±15.1.( Concerning(

psychotropic(medicaSon,(295(service(users((59.1%)(were(prescribed(atypical(anSdpsychoScs,(and(263((51.6%)(

were(prescribed(typical(anSpsychoScs.(One(quarter((121;(24.2%)(was(prescribed(clozapine.(Almost(half( (244;(

48.9%)(were(prescribed(more(than(two(anSdpsychoScs.((

Quality( of( care( assessed( by( the( QuIRC( was( significantly( higher( in( community( versus( hospital( units( in( the(

following( dimensions:( Living( Environment( (p=0.030),( Treatments( and( IntervenSons( (p=0.035),( and( Selfd

Management(and(Autonomy((p=0.019).(Increased(service(user(age(was(negaSvely(associated(with(all(but(one(

domain.(All(QuIRC(domains(were(posiSvely(associated(with(service(users’(autonomy(and(experiences(of(care.(

Conclusions:(Our(results(on(the(quality(of(care(in(residenSal(faciliSes(for(people(with(longdterm(mental(illness(

provide( insights( into( the( areas( where( there( is( room( for( improvement.( ( These( kinds( of( faciliSes( should( be(

community( based( in( urban/suburban( areas( and( provide( care( to( adults( of( different( ages( and( with( different(

levels( of( funcSoning.( Concerted( efforts( should( be( carried( out( in( order( to( improve( adherence( to( the(

internaSonal(guidelines(on( the(prescripSon(of(anSpsychoScs( for( this(group(and(a(greater( focus(on(Recovery(

Based(PracSce(is(required.((InvesSng(in(improvement(in(the(quality(of(care(provided(in(these(seìngs(is(likely(to(

lead(to(improvements(in(service(user(autonomy(and(experiences(of(care.( 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5(d(Resultados(das(avaliações(da(PolíSca(e(do(Plano(de(Saúde(Mental(

5.1(–(INTRODUÇÃO(

Em( 2006,( devido( a( problemas( e( a( necessidades( não( saSsfeitas,( idenSficados( no( sector( da( saúde(

mental( em( todo( o( país,( o( Governo( Português( criou( uma( Comissão( (Comissão( Nacional( para( a(

Reestruturação( dos( Serviços( de( Saúde( Mental,( coordenada( pelo( Professor( Caldas( de( Almeida),(

responsável(por(preparar(um(novo(plano(de(saúde(mental.(

O( Plano( Nacional( de( Saúde( Mental( 2007d2016( (PNSM)( foi( aprovado( em( Janeiro( de( 2008,( na(

sequência(de(um(debate(público(amplo(e(parScipaSvo(que(envolveu(os(principais(intervenientes(nos(

cuidados( de( saúde(mental,( dos( sectores( público( e( privado,( associações( de( utentes( e( de( famílias/

cuidadores.(

Em(cada(acção(a( implementar(foram(incluídos,(na(estrutura(do(PNSM,(os(objecSvos,(os(resultados(

esperados(e(os(indicadores(para(avaliar(a(efecSvidade(da(implementação,(de(acordo(com(a(proposta(

inicial.(

Reconhecendo(a( importância(crucial(do(acompanhamento(e(da(avaliação,(o(PNSM(também(incluiu(

várias( recomendações( relacionadas( com( estes( processos.( Por( um( lado,( o( controlo( regular( (autod

avaliação),(liderado(pelo(órgão(governamental(responsável(pela(implementação(do(plano((designado(

por( Coordenação( Nacional( para( a( Saúde( Mental);( por( outro( lado,( as( avaliações( transversais(

(avaliações(externas),(realizadas(por(enSdades(externas,(a(nível(nacional(e(internacional.(

O( PNSM( idenSficou,( em( específico,( a( Organização( Mundial( de( Saúde( (OMS)( como( um( potencial(

avaliador(externo,(devido(ao(reconhecimento(da(sua( independência(e(da(sua(competência( técnica(

no(domínio(da(avaliação(da(implementação.(

O(modelo(aplicado(pela(OMS(para(a(definição(e(a( realização(da(avaliação(de(políScas(e(planos(de(

saúde(é(amplamente(conhecida,(e(contempla(cinco(etapas(sequenciais:(i)(clarificação(do(objecSvo(e(

do(âmbito(da(monitorização(e(da(avaliação,(ii)(idenSficação(dos(avaliadores(e(do(financiamento(para(

a( avaliação,( iii)( avaliação( e( gestão( das( questões( éScas,( iv)( preparação( e( implementação( do( plano(

operacional(para(a(avaliação(e( v)( análise(dos(dados(da(avaliação.( Esta(abordagem( foi( considerada(

adequada( para( a( avaliação( do( PNSM( em( Portugal,( uma( vez( que( a( Coordenação( Nacional( para( a(

Saúde(Mental,( enquanto( organismo( específico,( poderia( apoiar( os( requisitos( subjacentes( às( cinco(

etapas.(

De( um( modo( geral,( os( métodos( aplicados( nas( avaliações( da( PNSM( foram( em( grande( parte(

influenciados( pelo( calendário( (obrigatório)( e( pela( disponibilidade( dos( dados( quanStaSvos,( tendo(

exisSdo(igualmente(um(esforço(e(um(compromisso(para(realizar(avaliações(qualitaSvas,(na(tentaSva(

de(envolver(todos(os(intervenientes(na(colheita(de(informação(relevante.(De(qualquer(forma,(seria(

expectável( que( a( metodologia( fosse( ligeiramente( diferente( entre( os( vários( avaliadores,( facto(

confirmado(no(terreno,(e(sem(grandes(diferenças(decorrentes(dessa(circunstância.(

A(implementação(de(um(plano(de(saúde(mental(deveria(incorporar(uma(avaliação(sobre(a(execução(

das( estratégias( e( das( acSvidades( planeadas,( idenSficando,( quando( essa( execução( não( acontece,(

quais( os( obstáculos( e( as( barreiras( que( podem( explicar( o( resultado( final.( A( análise( SWOT( é( uma(

ferramenta( eficaz( para( idenSficar( os( prós( e( os( contras( num( processo( tão( complexo,( pelo( que( foi(
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aplicada(em(algumas(das(avaliações(transversais(do(PNSM,(destacando(as(principais(dimensões(que(

interagem(na(implementação(do(plano.(

Como(principais( limitações(de( todas(as(avaliações(realizadas(até(agora,(destacamdse(a(escassez(de(

dados(quanStaSvos(actualizados(e(a(falta(de(estudos(de(prevalência(tratada(em(Portugal.(A(situação(

alteroudse(significaSvamente(nos(úlSmos(dois(anos,(com(a(produção(regular(de(dados(quanStaSvos(

insStucionais(a(nível(nacional,(publicados(pelo(Programa(Nacional(de(Saúde(Mental/DirecçãodGeral(

da(Saúde((DGS).(

Nesta( secção( são( descritas( as( avaliações( transversais( do( PNSM( desde( o( seu( lançamento,( com(

parScular(ênfase(na(avaliação(externa(realizada(pela(OMS.(

5.2(–(AVALIAÇÃO(DO(PNSM(–(CRONOGRAMA(

Desde(o(seu(início,(o(PNSM(foi(avaliado(quatro(vezes(através(de(avaliações(transversais.(As(avaliações(

foram( realizadas( em( diversas( etapas( da( implementação,( de( forma( a( contribuir( com( múlSplas(

imagens(do(processo(global.(As(avaliações(estão(sequencialmente(listadas(na(Tabela(27,(indicando(as(

respecSvas(enSdades(envolvidas.(

Tabela(27(–(Cronologia(das(avaliações(do(PNSM(

Para(além(das(avaliações(transversais(da(implementação(do(PNSM,(outras(duas(avaliações(devem(também(ser(

mencionadas,(dada(a( sua(uSlidade(como( indicadores(proximais(das( reformas(ocorridas(no(sistema(de(saúde(

mental.(

Em(primeiro( lugar,(a(monitorização(conduzida(pela(Direcção(de(Análise(e( Informação(em(colaboração(com(o(

Programa(Nacional(para(a(Saúde(Mental((ambos(da(DGS),(e(focada(na(recolha(de(dados(acerca(da(uSlização(dos(

serviços( de( saúde( mental( em( todo( o( país.( Os( relatórios( (inStulados( “Saúde( Mental( em( Números”),( são(

publicados( anualmente( desde( 2013,( contemplando( a( uSlização( dos( serviços( desde( essa( altura( até( ao(

momento.( O( úlSmo( relatório( pode( ser( encontrado( no( seguinte( link( da( DGS:( hOp://www.dgs.pt/portalddad

Data Título'do'Documento Pedido'por
Conduzido'por/
Liderado'por

2010 “Avaliação(do(Plano(Nacional(de(Saúde” Ministério(da(Saúde
Alto(Comissariado(da(

Saúde((ACS)

2011

“Missão(da(OMS(para(avaliar(o(

progresso(das(Reformas(de(Saúde(

Mental(em(Portugal”

Ministério(da(Saúde
OMS(–(Gabinete(

Regional(para(a(Europa

2012
“Actualização(do(Plano(Nacional(de(

Saúde(Mental(2007d2016”
Ministério(da(Saúde

Programa(Nacional(para(

a(Saúde(Mental/

Direcção(Geral(da(

Saúde((DGS)(

2015
“Acesso(e(Qualidade(dos(Serviços(de(

Saúde(Mental”

EnSdade(Reguladora(da(

Saúde(em(Portugal(

(ERS)

Programa(Nacional(para(

a(Saúde(Mental/

Direcção(Geral(da(

Saúde((DGS)
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estaSsScaddadsaude/directorioddedinformação/directorioddedinformação/pordinsStuicaod357869dpdf.aspx?

v=11736b14d73e6d4b34da8e8dd22502108547((

Em(segundo( lugar,(a(avaliação(conduzida(pelo(grupo(de(trabalho(designado(pelo(Ministério(da(Saúde,(com(o(

objecSvo(de(avaliar(a(prestação(dos(cuidados(de(saúde(mental(e(as(necessidades(na(área(de(saúde(mental,(a(

forma(como(os(recursos(são(distribuídos(pelas(várias(regiões(do(país,(as(necessidades(especificas(das(crianças,(

adolescentes( e( adultos,( incluindo( os( problemas( associados( ao( consumo( de( álcool( e( drogas,( bem( como( os(

cuidados(integrados(de(saúde(mental.(O(relatório(final((Avaliação(das(Necessidades(em(Saúde(e(Prestação(de(

Cuidados( em( Saúde( Mental)( foi( publicado( em( 2014( e( está( disponível( para( consulta( online( na( página( do(

Ministério(da(Saúde(através(do( link:( (hOp://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/

publicacoes/estudos/saude+mental.htm((((

Mesmo(considerando(que(estas(duas(avaliações(não(foram(realizadas(para(abordar(a(implementação(do(PNSM,(

as(mesmas(contribuíram(para(uma(imagem(muito(detalhada(e(actual(das(necessidades(da(saúde(mental,(dos(

recursos(disponíveis,(da(prestação(de(cuidados(e(das(caracterísScas(da(uSlização(desses(serviços(em(Portugal.(

5.3(–(PRINCIPAIS(RESULTADOS(

Como(a( avaliação(decorreu(em(diferentes(períodos( temporais,( são( apresentados(os(principais( resultados(de(

cada(avaliação,(numa(lógica(cronológica.(O(leitor(poderá(encontrar(os(relatórios(completos(de(cada(avaliação(

na(secção(dos(Anexos,(e/ou(Online.(

5.3.1'–'“Avaliação'do'Plano'Nacional'de'Saúde”'–'2010'

A(primeira( avaliação( transversal( do(PNSM(ocorreu(em(2010,( como(parte(da( avaliação(do(Plano(Nacional( de(

Saúde.(O(modelo(de(avaliação(incluiu(as(seguintes(dimensões:(

• Estrutura,(missão,(valores,(princípios(e(modelo(de(governação;((

• A(origem/impacto(do(problema(de(saúde(e(a(jusSficação(do(plano;(

• Os(objecSvos(específicos,(as(acSvidades,(os(recursos,(os(instrumentos,(a(monitorização(e(a(avaliação(

de(sistemas.(

As(forças,(as(fraquezas,(as(ameaças(e(as(oportunidades(relacionadas(com(o(plano(são(apresentadas(na(tabela(

adiante,(através(da(análise(SWOT.(

Tabela(28(d(Análise(SWOT(de(2010(

Forças Fraquezas

•Plano(baseado(na(análise(críSca(da(situação,(

após(recolha(e(análise(exausSva(dos(dados(

disponíveis.(

•Plano(desenvolvido(considerando(a(evidência(

cienxfica(sobre(as(políScas(e(os(serviços(de(saúde(

mental,(bem(como(os(contributos(de(todas(as(

partes(interessadas.(

•Plano(solidamente(apoiado(em(documentos(

internacionais(da(área,(oficialmente(subscritos(

pelo(Governo((Declaração(de(Helsínquia,(Livro(

Verde).(

•A(enSdade(responsável(pela(implementação(do(

plano(tem(um(grau(de(autonomia(e(poder(de(

decisão(muito(baixos,(considerando(a(

complexidade(das(mudanças(subjacentes.(

•(Definição(pouco(clara(das(responsabilidades(da(

Coordenação(Nacional(para(a(Saúde(Mental(e(de(

outras(enSdades((Administrações(Regionais(de(

Saúde),(na(implementação(do(plano.(

•Falta(de(orçamento(específico,(tornando(a(

implementação(dependente(de(financiamento(

não(específico(de(diversos(sectores.
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Nesta(primeira(avaliação,(os(obstáculos(nucleares(e(as(barreiras(à(implementação(foram(facilmente(

idenSficados:( as( dificuldades( na( definição( de( papéis( dos( vários( parceiros,( a( difusão( das(

responsabilidades,( a( reduzida( autonomia( da( Coordenação( Nacional( para( a( Saúde( Mental( e( a(

inadequação(do(orçamento(alocado.(Para(além(disso,(esta(primeira(avaliação(também(idenSficou(as(

necessidades( não( saSsfeitas( relacionadas( com( as( acSvidades( de( invesSgação,( não( apenas( pela(

escassez,( mas( também( pela( inexplicável( transferência( de( fundos( previamente( atribuídos( à(

invesSgação( em( saúde( mental( para( as( doenças( neurodegeneraSvas/neurológicas,( que(

lamentavelmente(ocorreram(sob(auspícios(oficiais.(

5.3.2'–'Missão'da'OMS'para'avaliação'do'progresso'das'Reformas'de'Saúde'Mental'em'Portugal'–'

2011(

Em(2011,(o(Gabinete(Regional(para(a(Europa(da(OMS((coordenado(pelo(Dr.(MaO(Muijen),(realizou(

uma(avaliação(abrangente(do(PNSM((ver(Anexo(7),(através(dum(processo(que(envolveu(a(consulta(a(

vários(parceiros,(a(análise(da(acSvidade(legislaSva(e(visitas(aos(vários(serviços(de(saúde(mental.(Os(

objecSvos(gerais(da(avaliação(foram:(

• Avaliar(a(dimensão(organizacional(dos(serviços(de(saúde(mental(no(País;(

• IdenSficar(os(principais(desafios/obstáculos(à(implementação(do(PNSM;(

• Elaborar(um(conjunto(de(recomendações(para(impulsionar(a(prossecução(do(PNSM.(

Na( primeira( etapa( desta( avaliação,( a( equipa( da( OMS( idenSficou( várias( fraquezas' na( organização(

global(dos(serviços(públicos(de(saúde(mental,(tais(como:(

• Algumas( áreas( geográficas( ainda( não( estavam( suficientemente( abrangidas( por( serviços(

locais(de(saúde(mental;(

• Os(recursos(humanos(nos(serviços(existentes(eram(escassos(e(pouco(qualificados;(

• ExisSa( o( risco( dos( serviços( de( saúde( mental( locais( poderem( ficar( sobrecarregados( com(

casos(relacionados(com(a(ansiedade(e(a(depressão,(referenciados(pelos(cuidados(de(saúde(

primários;(

Oportunidades Ameaças

•O(Plano(é(coordenado,(a(nível(nacional,(com(

outras(reformas(na(saúde,(parScularmente(com(as(

que(estão(a(ser(desenvolvidas(nos(cuidados(de(

saúde(primários(e(nos(cuidados(conSnuados,(

permiSndo(criar(sinergias(importantes(com(essas(

reformas.(

•O(Plano(permite(a(Portugal(coordenar(e(

harmonizar(as(mudanças(necessárias(nos(

cuidados(de(saúde(mental(com(as(principais(

iniciaSvas(promovidas(neste(campo(pela(OMS(e(

pela(União(Europeia((UE).

•(EsSgma(forte(associado(à(doença(mental(em(

Portugal.(

•(Autonomia(reduzida(dos(centros(de(decisão(

locais(para(a(tomada(de(decisões((e.g.,(

departamentos(dos(Hospitais(Gerais),(colocando(

em(risco(o(desenvolvimento(de(serviços(na(

comunidade.(

•(Falta(de(clareza(sobre(as(responsabilidades(

relacionadas(com(os(cuidados(conSnuados(

integrados(de(saúde(mental.
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• As(pessoas(com(problemas(de(saúde(mental(crónicos(e(mais(graves(apresentavam(risco(de(

serem(ignorados(ou(de(não(receberem(os(cuidados(necessários;(

• O( atendimento( prestado( pelos( serviços( locais( de( saúde( mental( era( principalmente(

farmacológico,(com(componentes(psicossociais(pobres;(

• O(financiamento(era(instável(e(a(sua(sustentabilidade(um(problema(grande.(

Na( segunda( etapa,( a( equipa( da( OMS( seleccionou( os( principais( desafios/obstáculos( para( a(

implementação(efecSva(do(PNSM,(entre(os(vários(problemas(detectados(durante(a(avaliação:((

• A( prestação( de( serviços( essenciais,( tais( como( os( serviços( de( intervenção( na( crise( e(

residenciais,(era(inadequada,(bloqueando(o(sistema(como(um(todo.(

• Os(elementos(do( sistema(de( saúde(mental,( incluindo(os( cuidados(de( saúde(primários,( as(

equipas(comunitárias,(os(hospitais(e(os(serviços(de(reabilitação(não(eram(claros(quanto(às(

suas(prioridades,(faltando(coordenação.(

• A( menos( que( os( cuidados( primários( pudessem( tratar( a( larga( maioria( de( pessoas( com(

problemas( de( ansiedade( e( de( depressão,( os( serviços( especializados( poderiam( paralisar(

devido( à( elevada( solicitação,( sem( capacidade( para( se( focarem( nas( pessoas( com(

necessidades(graves(e(permanentes.(

• Não(exisSam(incenSvos(para(aumentar(tanto(a(dimensão(médica(como(a(nãodmédica(dos(

serviços(de(saúde(mental(existentes(na(comunidade,(resultando(em(ineficiências.(

• Os( gestores( intermédios( da( saúde( mental( apresentavam( falta( de( autoridade( para(

implementar(mudanças,(delegando(os(orçamentos.(

• O( sistema(de(financiamento(Snha( criado(desincenSvos(não( intencionais(para(estabelecer(

serviços( comunitários,( recompensando( os( internamentos( hospitalares( e( as( intervenções(

médicas.(

Para(ultrapassar(estes(desafios,(a(equipa(da(OMS(propôs(várias(recomendações(para(resolver,(pelo(

menos,(alguns(dos(problemas(idenSficados:(

• Aumentar(a(capacidade(e(a(competência(para(tratar(e(apoiar(pessoas(com(doenças(mentais(

graves(na(comunidade,(estabelecendo(objecSvos(claros(para(as(equipas(comunitárias.(

• Reduzir( as( redadmissões,( disponibilizando( um( acesso( 24( horas( por( dia( aos( serviços( de(

urgência.(

• Formar(as(equipas(dos(cuidados(de(saúde(primários(para(a(idenSficação,(o(diagnosSco(e(o(

tratamento(das(pessoas(com(problemas(de(ansiedade(e(depressão.(

• Aumentar(o(número(de(residências(para(pessoas(com(problemas(de(saúde(mental(de(longa(

duração,( estabelecendo( parcerias( entre( os( sectores( da( saúde( e( social,( e( alocando(

responsabilidades(de(liderança(a(serviços(específicos.(
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• Alterar(as(tabelas(de(preços(de(forma(a(criar(incenSvos(para(as(intervenções(comunitárias(

feitas( por( pessoal( médico( e( não( médico,( com( os( objecSvos( de( evitar( internamentos( e(

recaídas,(e(de(desenvolver(um(sistema(de(cuidados(global.(

• Manter(o(financiamento(de(projectosdpiloto(que(têm(incenSvado(a(inovação(dos(serviços,(e(

salvaguardar(a(sua(sustentabilidade.(

• No( nível( regional,( deve( exisSr( uma( autoridade( e( uma( responsabilidade( para( a(

monitorização( da( implementação( efecSva( dos( serviços( e( para( a( colaboração( dentro( do(

sistema,(com(base(em(padrões(de(qualidade.(

Esta( segunda( avaliação( transversal,( realizada( pela( equipa( da( OMS,( teve( um( grande( impacto( no(

trabalho(da(Coordenação(Nacional(para(a(Saúde(Mental.(A(avaliação(não(só(confirmou(os(obstáculos(

anteriormente(idenSficados(na(avaliação(de(2010,(como(também(permiSu(avaliar(em(profundidade(

outras( dimensões( que( não( Snham( sido( incluídas.( Para( além( disso,( deu( origem( a( um( conjunto( de(

recomendações,( que( embora( já( mencionadas( no( PNSM,( poderiam( funcionar( como( afinação(

adicional(para(melhorar(as(acções(centrais(do(plano.(

5.3.3'–'Actualização'do'Plano'Nacional'de'Saúde'Mental'–'2012'

Em(2012(vários( factores(determinaram(uma(nova(avaliação(da(execução(do(PNSM,(que( levaram(à(

actualização(do(próprio(plano((ver(anexo(8).(

Em( primeiro( lugar,( o( conhecimento( acumulado( sobre( as( principais( barreiras( à( implementação( do(

PNSM,(resultante(das(avaliações(anteriores,(especialmente(da(que(foi(realizada(pela(OMS.(

Em(segundo(lugar,(os(resultados(recentes(do(Estudo(Nacional(de(Saúde(Mental.(Este(estudo(mostrou(

não(só(a(existência(de(uma(taxa(muito(elevada(da(prevalência(dos(problemas(psiquiátricos(em(todo(

o(País,(como(também(um(nível(elevado(de(necessidades(de(cuidados(não(saSsfeitas,(nomeadamente(

no(que(diz(respeito(às(abordagens(psicossociais(e(de(reabilitação(nas(pessoas(com(doenças(mentais(

mais(graves.(

Em( terceiro( lugar,( os( constrangimentos( financeiros( nas( acSvidades( relacionadas( com( a(

implementação(e(a(monitorização( conxnua(do(PNSM,(devido(ao( impacto( forte(da( crise(financeira(

global(que(aSngiu(Portugal.(

Face(ao(novo(contexto,(condicionado(por(todos(estes(factores(e(circunstâncias,(o(órgão(do(governo(

responsável( pelo( PNSM( empreendeu( uma( avaliação( sobre( todos( os( dados( recolhidos( até( ao(

momento,( com( o( objecSvo( de( obter( uma( imagem( completa( da( execução( do( plano.( A( avaliação(

constatou( que,( apesar( da( turbulência( políSca( e( económica,( vários( objecSvos( do( PNSM( foram(

alcançados(nas(diferentes(áreas,(tais(como:(

•( O(número(de(doentes(insStucionalizados(em(hospitais(psiquiátricos(diminuiu(40%;((

•( Encerroudse(com(sucesso(o(mais(anSgo(hospital(psiquiátrico(do(país,(ao(mesmo(tempo(que(

se(deram(passos(importantes(na(desaSvação(de(outros;( 

�52



Joint Action on Mental Health and Well-being Análise da Situação em Portugal - 2015

•( Prosseguiu( a( bom( ritmo( a( criação( de( serviços( de( saúde( mental( nos( hospitais( gerais( e(

concreSzaramdse(avanços(significaSvos(no(lançamento(de(novos(serviços(na(comunidade(e(

na( formação(de(profissionais( no(desenvolvimento(de(programas( integrados(para(doentes(

mentais(graves;((

•( Na(cooperação(interdsectorial(com(os(sectores(social,(da(jusSça,(da(educação(e(do(emprego(

iniciaramdse(vários(programas( inovadores(que(permiSram(integrar(a(saúde(mental(na( luta(

contra( a( violência( domésSca,( o( apoio( aos( semdabrigo( e( aos( jovens( com( problemas( de(

adaptação(e(inclusão(social.(

•( A(prestação(da(maior(parte(dos(cuidados(de(saúde(mental(foi(transferida(para(os(serviços(

locais(de( saúde(mental,( integrados(no( sistema(geral(de( saúde,(que( registou(um(aumento(

significaSvo(no(número(de(intervenções(ambulatórias;(

•( Lançaramdse(as(bases(dos(cuidados(conSnuados( integrados(de(saúde(mental(e(criaramdse(

com(sucesso(os(primeiros(serviços(e(programas(residenciais(neste(sector;((

Por(outro(lado,(a(avaliação(confirmou,(uma(vez(mais,(o(papel(central(das(barreiras(à(implementação(

mencionadas(nas(avaliações(anteriores(e(a(sua(manutenção(ao(longo(do(processo.(

Após(a(reunião(de(todos(estes(elementos,(a(avaliação(veio(suportar(a(decisão(do(Grupo(de(Trabalho,(

de( actualizar( o( PNSM( adaptandodo( às( novas( circunstâncias( decorrentes( da( crise( financeira,(

seleccionando(alguns(objecSvos(e(metas(do(PNSM(como(prioridades(para(o(futuro.(A(actualização,(

incluindo(o(novo(conjunto(de(prioridades,(foi(publicada(em(2012(e(está(disponível(para(consulta(no(

seguinte( link( da( DirecçãodGeral( de( Saúde:( hOp://www.dgs.pt/ficheirosddeduploadd3/programasd

nacionaisdprioritariosdsaudedmentaldpdf.aspx((((

5.3.4'–'Acesso'e'Qualidade'dos'Serviços'de'Saúde'Mental'–'2015'

Esta(avaliação(foi(solicitada(pela(EnSdade(Reguladora(da(Saúde,(contendo(dois(pontos(principais:(i)(o(

nível( de( cumprimento( das( metas( presentes( no( PNSM,( e( ii)( a( idenSficação( dos( principais(

constrangimentos(no(processo(de(implementação((Anexo(10).(

A(equipa(do(Programa(Nacional(de(Saúde(Mental,(pertencente(à(DireçãodGeral(da(Saúde,( realizou(

uma(avaliação(interna(da(maioria(das(metas(do(PNSM,(em(conformidade(com(os(graus(de(execução(

(baixo,(médio(e(alto),(como(apresentado(adiante(na(Tabela(29.(
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Tabela(29(d(Níveis(de(realização(na(implementação(do(PNSM(

A(distribuição(apresentada(na(Tabela(29(é(apenas(um(resumo(de(todas(as(metas(contabilizadas(nesta(

avaliação.(A(totalidade(dos(resultados(quanto(aos(níveis(de(execução(está(disponível(para(consulta(

na(versão(original(do(relatório((ver(Anexo(10).(

5.4'–'CONSIDERAÇÕES'FINAIS'

A(parSr(das(informações(reunidas(nesta(seção,(existem(alguns(pontos(que(devem(ser(salientados(de(

forma(resumida:(

A.'O'Plano'Nacional'de'Saúde'Mental' tem'sido'avaliado'regularmente'desde'o'seu' lançamento,'
seguindo'as'recomendações'emiBdas'pelas'organizações'mais'importantes'nesta'área.'

B.'Os'processos'de'avaliação'têm'sido'realizados'por'três'Bpos'diferentes'de'intervenientes:'1.'o'
grupo' de' trabalho' para' a' saúde' mental' do' Ministério' da' Saúde' (auto/avaliação),' 2.' enBdades'
nacionais'externas'e'3.'organismos'internacionais.'

C.'Tendo'por'base'os'vários'relatórios'de'avaliação,'o'PNSM'foi'reformulado'em'2012.'

D.' Apesar' dos' resultados' terem' progredido' de' avaliação' para' avaliação,' os' obstáculos' e' as'
barreiras' permanecem' os' mesmos' em' cada' avaliação,' sem' alterações' significaBvas' durante' a'
implementação'do'PNSM.'

E.'Os'resultados'de'cada'avaliação'foram'publicados'para'consulta'livre. 

Nível'de'Execução Área/ObjecBvo

Elevado

•(Desenvolvimento(de(novos(serviços(

•(Lei(de(Cuidados(ConSnuados(Integrados(de(Saúde(Mental(

•(Formação(de(profissionais(

•(Programas(de(promoção(e(de(luta(contra(o(esSgma(

•(Programas(para(grupos(vulneráveis((idosos,(víSmas(de(violência(

domésSca,(semdabrigo)(

•(Monitorização(conxnua(e(análise(regular(de(dados((e.g.,("Saúde(

Mental(em(Números”)(

•(Avaliação(por(enSdades(externas

Médio

•(Reorganização(dos(serviços(de(urgência(

•(Envolvimento(dos(utentes(e(famílias(

•(Plano(Nacional(de(Prevenção(do(Suicídio(

•(Subsídios(para(o(desenvolvimento(de(unidades(de(saúde

Baixo

•(Novo(modelo(de(financiamento(

•(Novo(modelo(de(gestão(de(serviços(

•(Recrutamento(e(aumento(de(recursos(humanos(

•(Implementação(de(Cuidados(ConSnuados(para(pessoas(com(doença(

mental(grave(

•(Unidades(de(internamento(para(crianças(e(adolescentes(

•(Colaboração(com(o(sector(dos(cuidados(de(saúde(primários(

•(Colaboração(com(o(sector(da(JusSça(

•(Ligação(à(área(dos(problemas(relacionados(com(o(consumo(de(

substâncias
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VI(d(CONCLUSÕES(

De( acordo( com( o( Plano( de( Acção( Global( de( Saúde(Mental( da( OMS,( Portugal,( assim( como( todos( os( outros(

países,( terá( que( enfrentar,( até( 2020,( quatro( grandes( desafios( no( campo( das( políScas( de( saúde( mental:( 1.(

fortalecer( uma( liderança( efecSva( e( desenvolver( a( capacidade( de( governação( na( área( da( saúde( mental;( 2.(

desenvolver(serviços(de(saúde(mental(e(cuidados(sociais(integrados(e(abrangentes(a(nível(da(comunidade,(de(

modo(a(responder(às(necessidades(de(cuidados(de(saúde(mental(das(populações;(3.(implementar(estratégias(

de( promoção( e( prevenção( no( campo( da( saúde( mental;( 4.( fortalecer( os( sistemas( de( informação( e( de((

invesSgação(em(saúde(mental.(

As(acções(propostas(pela(OMS(aos(governos,(para(que(possam( responder(a(estes(desafios,( consStuem(uma(

orientação(segura(para(o(desenvolvimento(e(modernização(dos(sistemas(nacionais(de(saúde(mental.(Por(um(

lado,(porque(essas(acções(provaram(ser(efeSvas(nos(países(que(foram(realmente(bemdsucedidos(na(melhoria(

dos(cuidados(de(saúde(mental.(Por(outro( lado,(porque(estas(são(as(acções(que(mais(estão(de(acordo(com(a(

evidência(cienxfica,(as(melhores(práScas(e(os(princípios(de(direitos(humanos.(

Por( estas( razões,( Portugal( terá( de( prestar( uma( atenção( especial( nos( próximos( 5( anos( às( seguintes( áreas( e(

acções(propostas(no(Plano(de(Acção(da(OMS(para(2013:(

• PolíBca'e'legislação:(Desenvolver,(fortalecer,(actualizar(e(implementar(políScas,(estratégias,(programas,(leis(e(

regulamentos( nacionais( de( saúde( mental( em( todos( os( sectores( relevantes,( incluindo( mecanismos( para(

garanSr( a( protecção( dos( direitos( humanos( e( a( implementação( de( legislação,( de( acordo( com( a( evidência(

disponível,( as( melhores( práScas,( a( Convenção( sobre( os( Direitos( das( Pessoas( com( Incapacidade( e( outros(

instrumentos(internacionais(e(regionais(sobre(os(direitos(humanos.(

• Planeamento'de' recursos:( Planear(de( acordo( com(as(necessidades( idenSficadas(e( garanSr(um(orçamento(

para(todos(os(sectores(relevantes(que(seja(compaxvel(com(os(recursos(necessários(para(implementar(planos(

de(saúde(mental((baseados(em(evidência(cienxfica.(

• Colaboração' das' partes' interessadas:( MoSvar( e( envolver( as( partes( interessadas( de( todos( os( sectores(

relevantes,( incluindo(as(pessoas(com(perturbações(mentais,(cuidadores(e(familiares,(no(desenvolvimento(e(

implementação(de(políScas,(leis(e(serviços(relacionados(com(a(saúde(mental,(através(de(uma(estrutura(e(/(ou(

mecanismos(formais.(

• Fortalecimento'e'capacitação'das'pessoas'com'perturbações'mentais'e' incapacidades'psicossociais,'e'as'
suas'organizações:(assegurar(que(as(pessoas(com(perturbações(mentais(e( incapacidades(psicossociais( têm(

um(papel(formal(e(autoridade(para(influenciar(o(processo(de(concepção,(planeamento(e(implementação(de(

políScas,(leis(e(serviços.(

• Reorganização'dos' serviços'e'aumento'da'cobertura:( Transferir( sistemaScamente(o( local(dos(cuidados(de(

saúde( mental( dos( hospitais( psiquiátricos( para( uma( rede( de( serviços( de( saúde( mental( na( comunidade,(

incluindo(internamento(de(curta(duração(e(tratamento(ambulatório(em(hospitais(gerais,(cuidados(primários,(

centros(de(saúde(mental,(centros(de(dia,(apoio(a(pessoas(com(perturbações(mentais(que(vivem(com(as(suas(

famílias,(e(apoio(à(habitação.(

• Cuidados' integrados' e' adaptados' às' necessidades:( Integrar( e( coordenar( prevenção( holísSca,( promoção,(

reabilitação,(cuidados(e(apoios(com(o(fim(de(responder(às(necessidades(de(cuidados(de(saúde(mental(e(wsica(

e(facilitar(a(recuperação(de(pessoas(de(todas(as(idades(com(perturbações(mentais,(dentro(do(sistema(geral(

de( saúde( e( dos( serviços( sociais( (incluindo( a( promoção( do( direito( ao( trabalho,( habitação( e( educação),( e(

através(de(serviços(centrados(nos(utentes(e(planos(de(recuperação,(quando(apropriados,(com(o(contributo(

de(familiares(e(profissionais.(((
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• Desenvolvimento'dos'recursos'humanos:(Desenvolver(o(conhecimento(e(as(capacidades(dos(profissionais(de(

saúde( em( geral( e( especializados,( para( prestar( serviços( de( saúde(mental( e( cuidados( sociais( baseados( em(

evidência,(culturalmente(apropriados(e(orientados(de(acordo(com(os(direitos(humanos,(introduzindo(a(saúde(

mental(nos(programas(universitários(de(licenciaturas(e(pós(licenciaturas;(e(através(de(treino(e(orientação(dos(

profissionais( de( saúde( da( área,( parScularmente( em( contextos( não( especializados,( de( forma( a( idenSficar(

pessoas( com( perturbações( mentais( e( oferecer( tratamento( apropriado( e( apoio,( assim( como( encaminhar(

pessoas,(quando(apropriado,(para(outros(níveis(de(cuidados.(

• Corrigir'as'disparidades:(IdenSficar(e(fornecer(proaSvamente(apoio(a(grupos(com(parScular(risco(de(saúde(

mental(que(têm(acesso(limitado(aos(serviços.((((

Para(que(Portugal(possa(enfrentar(com(sucesso(estes(desafios(é(fundamental(conhecer(com(rigor(o(que(já(foi(

feito(e(o(que(ainda( falta( fazer.(É( igualmente(necessário( idenSficar(o(mais(exausSvamente(possível(os( fatores(

que( consStuíram(barreiras( importantes( no(processo(de(mudança( em( curso,( bem( como(os( fatores( que,( pelo(

contrário,( facilitaram( as( transformações( já( efetuadas.( Essa( a( principal( razão( que( levou( à( elaboração( deste(

Relatório.( Através( da( informação( e( dos( dados( obSdos( através( das( diferentes( abordagens( que( nele( foram(

uSlizadas,(podemos(reSrar(algumas(conclusões(que(permitem,(não(só(um(melhor(conhecimento(do(processo(

de( transição( para( cuidados( de( saúde( mental( na( comunidade( em( Portugal,( mas( também( uma( abordagem(

detalhada(das(acções(que(serão(necessárias(no(futuro.(

Todos( os( dados( colhidos( ao( longo( deste( Relatório( confluem( para( uma( mesma( conclusão( geral:( graças( aos(

esforços( desenvolvidos( ao( longo( das( úlSmas( décadas,( alcançaramdse( vários( avanços( importantes( na(

modernização( dos( nossos( serviços( de( saúde( mental;( no( entanto,( em( alguns( aspetos( essenciais( os( avanços(

registados(são(ainda(insuficientes,(muito(faltando(ainda(fazer(para(que(se(possa(garanSr(às(nossa(populações(

cuidados(de(qualidade.(

Todos(as(abordagens(uSlizadas(–(análise(de(documentos,(análise(de(dados(dos(quesSonários,(análise(SWOT,((

entre( outras( –( coincidem( de( forma( significaSva( na( idenSficação( dos( sucessos( e( insucessos,( assim( como( da(

idenSficação(das(barreiras(e(facilitadores,(que(mais(influenciaram(o(processo(de(transição(para(a(comunidade(

em(Portugal.((

De(uma(forma(resumida,(os(principais(aspetos(posiSvos,(aspetos(negaSvos(e(as(barreiras(encontradas(podem(

resumirdse(da(seguinte(forma:((

1'/'Principais'aspetos'posiBvos((

• Aprovação(da(Lei(de(Saúde(Mental(d(A(lei(aprovada(nos(anos(90(permiSu(avanços(importantes(na(proteção(

dos( direitos( humanos( das( pessoas( com( doença(mental( e( colocoudnos( a( par( dos( países( desenvolvidos( na(

regulamentação(do(tratamento(compulsivo.(Embora(algumas(das(suas(partes(comecem(a(exigir(ser(revistos(à(

luz(da(CRPD,(no(essencial(a(lei(conSnua(atual.(

• Estabelecimento(das(bases(de(uma(políSca(nacional( de( saúde(mental( d(Os(princípios( de(políSca(de( saúde(

mental(e(organização(de(serviços(de(saúde(mental(adoptados(em(1999(e(confirmados(pelo(Plano(Nacional(de(

Saúde(Mental(em(2008(seguem(as(recomendações(da(OMS,(coincidindo(com(as(propostas(do(Plano(de(Ação(

Global(aprovado(em(2013.((

• Aprovação(de(um(Plano(Nacional(de(Saúde(Mental(em(2008:(

• Elaborado( com( larga( parScipação( de( todos( os( actores( envolvidos( e( com( base( numa( avaliação(

abrangente(e(rigorosa(de(necessidades;(

• Com( objecSvos,( princípios( e( estratégias( concordantes( com( as( recomendações( do( Plano( de( Ação(

Global(da(OMS(lançado(em(2013;((
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• Cuja(implementação,(na(sua(primeira(fase,(permiSu,(de(acordo(com(as(avaliações(efetuadas,(alcançar(

avanços(importantes(na(transição(para(cuidados(na(comunidade.(

• Integração( dos( serviços( de( saúde( mental( no( sistema( geral( de( saúde( e( transferência( dos( cuidados(

especializados(para(hospitais(gerais(e(comunidade:((

• Mais(de(75%(da(população(depende(de(cuidados(prestados(por(serviços(com(base(em(hospitais(gerais,(

que( subsStuíram( os( hospitais( psiquiátricos( como( elemento( central( do( sistema( de( saúde( mental,(

assegurando(a(maioria(dos(internamentos(de(doentes(agudos(e(das(consultas(externas(especializadas;(

• Como(provado(pelo(Estudo(Nacional(de(Saúde(Mental,(os(cuidados(de(saúde(primários(são(hoje(uma(

componente(essencial(na(prestação(de(cuidados(de(saúde(mental;(

• Encerroudse(o(mais(anSgo(hospital(psiquiátrico(do(país((Hospital(Miguel(Bombarda)(na(sequência(de(

uma( planificação( iniciada( nos( anos( 80,( que( levou( à( sua( subsStuição( por( um( conjunto( de( novos(

serviços( de( saúde( mental( em( vários( hospitais( gerais( (Barreiro,( CHLO,( Cascais;( Amadora,( Almada,(

Setúbal,(Évora,(Beja)(e(na(comunidade;(

• Desenvolveramdse( novos( serviços( de( cuidados( integrados( de( saúde( mental( para( doentes( mentais(

graves,(com(base(em(case&management,(comprovandodse(a(sua(exequibilidade(no(nosso(país.(

• Lançamento(das(bases(conceptuais,( legislaSvas(e(organizaSvas(da(Rede(Nacional(de(Cuidados(ConSnuados(

de(Saúde(Mental:(

• Os( programas( de( reabilitação( desenvolvidos( a( parSr( do( final( dos( anos( 90,( com( base( na( Portaria(

407/2009( consStuíram(um(passo( fundamental( na(modernização(dos( cuidados(de( saúde(mental( em(

Portugal,(assegurando(as(primeiras(respostas(ao(nível(de(apoio(residencial,(ocupacional(e(vocacional(

no(nosso(país;(

• A(integração(na(Rede(Nacional(de(Cuidados(ConSnuados(Integrado((RNCCI),(de(uma(rede(específica(de(

cuidados( conSnuados( de( saúde( mental,( permiSu( desenhar( um( plano( de( âmbito( nacional( com( o(

objeSvo( de( criar( em( todas( as( áreas( geográficas( do( país( os( disposiSvos( de( apoio( residencial,(

reabilitação( e( intervenção( domiciliária( necessários( para,( em( conjunto( com(as( equipas( comunitárias(

dos( serviços( locais( de( saúde(mental,( responder( às( necessidades( das( pessoas( com(doenças(mentais(

graves( ao( nível( da( comunidade.(Graças( a( todo(o( extenso( trabalho( realizado( entre( 2008( e( 2011,( na(

avaliação(de(necessidades,(na(elaboração(da(Spologia(de(respostas,(na(negociação(entre(os(actores(

envolvidos,(no(desenvolvimento(da(legislação(necessária,((e(no(desenvolvimento(de(um(plano(de(ação(

e( da( respeSva( esSmaSva( orçamental,( as( bases( para( a( implementação( desta( rede( a( nível( nacional(

foram(estabelecidas(em(2011.(

• Desenvolvimento(de(novos(serviços(de(saúde(mental(da(infância(e(adolescência:(

• Portugal(criou,(há(muito,(serviços(de(saúde(mental(da(infância(e(adolescência(nas(regiões(de(Lisboa,(

Porto( e( Coimbra,( que( não( só( asseguraram( respostas( especializadas( para( este( grupo( da( população,(

como(permiSram(desenvolver(a(formação(de(recursos(humanos(neste(campo.(Mais(recentemente,(de(

acordo(com(o(PNSM,(criaramdse(novos(serviços(e(equipas(de(saúde(mental(da(infância(e(adolescência(

em(vários(locais(do(país,(aumentandodse(a(cobertura(das(necessidades(das(populações(nesta(área.(

• Desenvolvimento(da(parScipação(de(ONG´s( –( a( crescente(parScipação(de(ONG´s,( em(muitos( casos( com(o(

envolvimento(aSvo(de(utentes(e(familiares,(representou(uma(contribuição(importante(para(a(modernização(

dos(cuidados(de(saúde(mental((e(seu(desenvolvimento(na(comunidade.(
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• ParScipação(e(representação(de(utentes(e(familiares(–(embora(ainda(frágil(e(muito(escassa,(a(parScipação(de(

utentes(e(familiares(representou(um(avanço(fundamental(nos(úlSmos(20(anos.(

• Desenvolvimento(da(capacidade(de(recolha/análise(de( informação,(monitorização(e( invesSgação(em(saúde(

mental(

• A(publicação(regular(do(“Saúde(Mental(em(Números”(consStuiu(um(avanço(notável(na(capacidade(da(

DGS(de(recolha,(análise(e(disseminação(da(informação(relacionada(com(os(indicadores(fundamentais(

na(área(da(saúde(mental(a(nível(nacional;(

• Em( Portugal( passou,( assim,( a( estar( assegurada( uma( monitorização( regular,( independente( e(

metodologicamente(robusta(dos(cuidados(de(saúde(mental,(o(que(representa(um(apoio(insubsStuível((

para(a(implementação(da(políSca(e(plano(de(saúde(mental.(((

• Cooperação( internacional:( A( cooperação( com( a( OMS( tem( sido( parScularmente( produSva( ao( longo( dos(

úlSmos(20(anos,( contribuindo(para(a( implementação(e(avaliação(de(políScas(e(planos(de(saúde(mental.(A(

colaboração(com(a(UE(foi(também(muito(intensa(em(determinadas(áreas(e(resultou(no(desenvolvimento(de(

importantes(iniciaSvas(políScas(e(cienxficas.(

2'/'Principais'aspetos'negaBvos'''

• Incapacidade(de(implementação(conSnuada(e(efeSva(das(leis,(políScas(e(planos(nacionais(de((saúde(mental(

• Ao( longo( de( várias( décadas,( diversas( leis,( políScas,( planos( e( programas( de( saúde( mental( foram(

aprovados(em(Portugal,(com(o(objeSvo(de(desenvolver(serviços(na(comunidade.(Em(todos(os(casos,(a(

sua(implementação(encontrou(a(oposição(de(setores(defensores(de(modelos(mais(hospitalodcêntricos.(

Em( todos( os( casos,( esta( oposição( e( outros( factores( de( vária( ordem( acabaram,(mais( cedo( ou(mais(

tarde,( por( levar( à( interrupção( das( reformas( propostas( e,( em( alguns( casos,( à( sua( subsStuição( por(

medidas(de(sinal(contrário;(

• As( consequências( desta( incapacidade( de( implementação( têm( sido( extremamente( negaSvas( e(

explicam,( pelo(menos( em( parte,( porque( é( que( se( conSnuam( a( verificar( no( nosso( país(muitas( das(

insuficiências(mostradas( pelos( vários( estudos( incluídos( neste( relatório.( São( elas( que( explicam,( por(

exemplo,(porque(é(que,(durante(mais(de(20(anos,(a(Lei(de(Saúde(Mental(2018/61(acabou(por(nunca(

ter(sido(regulamentada,(porque(é(que(a(passagem(dos(Departamentos(de(Saúde(Mental(dos(hospitais(

gerais(a(Centros(de(Responsabilidade,(determinada(na(Lei(de(1992,(não(se(tenha(ainda(concreSzado(

em(nenhum(departamento,(passados( todos(estes(anos,(e(porque(é(que(o(Plano(Nacional(de(Saúde(

Mental( se( encontra( praScamente( suspenso( há( vários( anos,( embora( nunca( tenha( sido( formalmente(

exSnto(ou(suspenso;(

• Um( dos( aspetos( mais( negaSvos( das( políScas( de( saúde( mental( no( nosso( país( tem( sido,( assim,( a(

incapacidade(de(se(implementar(de(forma(conSnuada(um(plano(durante(o(tempo(suficiente(para(se(

alcançarem( resultados( sólidos( numa( reforma( que,( tal( como( demonstrado( nos( países( que( Sveram(

sucesso(neste(domínio,(só(se(pode(levar(a(bom(termo(com(tempo(e(com(apoio(políSco(conSnuado.(

• Reduzido(desenvolvimento(de(serviços(na(comunidade(

• Apesar( dos( progressos( alcançados,( o( desenvolvimento( de( serviços( integrados( na( comunidade( e( a(

disseminação(de(uma(cultura(de( respeito(dos(direitos(humanos(e(de( recuperação(das(pessoas( com(

doença(mental(conSnuam(a(ser(claramente(insuficientes(em(Portugal,(
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• Tirando(algumas(excepções,(a(maior(parte(dos(nossos(serviços,( incluindo(os(baseados(nos(hospitais(

gerais,(conSnuam((a(concentrar(a(maior(parte(dos(seus(recursos(em(acSvidades(intradhospitalares(e(a(

ter( uma( escassa( acSvidade( na( comunidade,( privilegiando( modelos( de( cuidados( há( muito(

ultrapassados,(

• As(equipas(de(saúde(mental(verdadeiramente( implantadas(na(comunidade(conSnuam(a(exisSr(num(

número( restrito( de( departamentos( de( saúde(mental.( Os( programas( colaboraSvos( com(os( cuidados(

primários,( os( programas( integrados( para( doentes(mentais( graves,( os( centros( de( saúde(mental( e( os(

programas( de( intervenção( domiciliária( conSnuam( a( ter( uma( expressão( muito( modesta,( em(

comparação(com(a(realidade(dos(outros(países(europeus,(e(estão(muito(longe(do(mínimo(aceitável,(

• Os(programas(de(reabilitação(psicossocial(na(comunidade(conSnuam(também(a(ser(manifestamente(

insuficientes(e(a(suspensão(do(desenvolvimento(da(Rede(Nacional(de(Cuidados(ConSnuados(de(Saúde(

Mental,(em(2011,(ameaça(a(perpetuação(desta(situação(por(tempo(indeterminado,(

• A( suspensão( do( desenvolvimento( da( Rede( Nacional( de( Cuidados( ConSnuados( de( Saúde( Mental(

comprometeu(significaSvamente(o(processo(de(desinsStucionalização,(uma(vez(que( impossibilitou(a(

criação( de( muitas( das( estruturas( previstas( para( a( comunidade,( com( todos( os( riscos( de( transd

insStucionalização(que(estas(situações(sempre(comportam.((

• Insuficiente( desenvolvimento( de(mecanismos( ( de(melhoria( da( qualidade( dos( serviços( e( de( proteção( dos(

direitos(humanos(das(pessoas(com(doença(mental(

• Distribuição( assimétrica( dos( recursos( atribuídos( à( saúde( mental( e( conSnuação( de( uma( exiguidade( de(

recursos(humanos(não(médicos(que(inviabiliza(à(parSda(o(desenvolvimento(de(serviços(na(comunidade.(

• Inexistência( de( suporte( social( específico( e( de( programas( de( apoio( residencial( e( apoio( ao( emprego( para(

pessoas(com(doença(mental(grave.(

3'/'Barreiras''

• Falta(de(apoio(políSco(forte(e(conSnuado(ao(desenvolvimento(de(serviços(na(comunidade(

• Falta(de(um(modelo(de(governação(eficaz(a(nível(nacional,(regional(e(local((

( (

• O( modelo( atual( tem( sido( repeSdamente( considerado( obsoleto.( Com( a( falta( de( autonomia( e( de(

capacidade( de( decisão( que( tem( prevalecido( a(maior( parte( do( tempo,( a( direção( nacional( de( saúde(

mental( não( tem( qualquer( possibilidade( de( conduzir( um( processo( que( exige( uma( realocação((

significaSva( ( de( recursos( humanos( e( financeiros,( transformações(profundas( ao(nível( dos( serviços( e(

negociações(complexas(com(outros(setores(da(saúde(e(outros(setores(exteriores(à(saúde.(Do(mesmo(

modo,(como(está(amplamente(demonstrado,(os(coordenadores(dos(departamentos(de(saúde(mental,(

com(o(modelo( atual,( têm( enormes( limitações( na( gestão( de( uma( rede( de( serviços( locais( que( inclui(

vários( Spos( de( serviços( na( comunidade( e( que( tem( de( trabalhar( em( estreita( cooperação( com( os(

cuidados(primários(e(os(serviços(sociais.((

• Falta(de(orçamento(de(saúde(mental(e(de(um(modelo(de(financiamento(adequado(

• A(existência(de(um(orçamento(para( a( saúde(mental( e( a(definição(de(princípios( a( seguir( na( fase(de(

transição(para(a(comunidade(são(essenciais.(Alguns(destes(princípios(foram(estabelecidos(no(PNSM,(

mas(infelizmente(não(têm(sido(cumpridos.((
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• Isto(verificoudse,(em(parScular,(em(relação(à(alocação(prevista(de(uma(parte(dos(recursos(financeiros(

libertos( pelo( encerramento( de( hospitais( psiquiátricos( para( a( criação( de( novos( serviços( de( saúde(

mental(na(comunidade.(De(notar,(que(o(não(cumprimento(deste(princípio(representa(um(desvio(dos(

recursos( da( saúde( mental( para( outros( fins,( o( que( vem( agravar( ainda( mais( a( desvantagem( préd(

existente(neste(domínio.(

• Resistência(à(mudança(de(profissionais(e(de(outros(atores(do(campo(da(saúde(mental(

• As(reformas(dos(cuidados(de(saúde(mental(podem(encontrar(forte(resistência(à(mudança(no(início.(O(

aumento(da(evidência(cienxfica(a(favor(de(serviços(na(comunidade(e(a(sensibilidade(crescente(para(a(

importância( dos( direitos( humanos( de( pessoas( com( perturbações( mentais( têm( diminuído(

significaSvamente(estas( resistências(e(em(muitos(países(existe(hoje(um(consenso(alargado(sobre(as(

vantagens(de(invesSr(em(serviços(na(comunidade.(Contudo(estas(resistências(conSnuam(a(exisSr(em(

Portugal( e( tem( sido( cada( vez( mais( evidente( nos( úlSmos( anos( que( existem( ainda( grupos( de(

profissionais( que,( de( forma( mais( ou( menos( aberta,( se( opõem( aSvamente( às( perspeSvas( que(

defendem(o(direito(das(pessoa(com(doença(mental(a(viver(na(comunidade,(recusando(as(implicações(

da(abordagem(da(recuperação((recovery),(e(que(resistem(a(discuSr,(com(base(em(dados(cienxficos,(o(

papel( das( insStuições( e( dos( serviços( baseados( na( comunidade( na( prestação( de( cuidados( de( saúde(

mental.(

EsSgma(e(iliteracia(em(saúde(mental((

Dificuldades(de(arSculação(e(colaboração(de(cuidados(especializados(de(saúde(mental(com(cuidados(primários(

Falta(de(mecanismos(de(apoio(social(a(pessoas(com(problemas(de(saúde(mental(

Esperamos(que(os(dados(e(as(análises(reunidos(neste(Relatório(possam(ajudar(a(reforçar(os(consensos(que(são(

indispensáveis(para(implementar(as(medidas(de(que(o(nosso(país(tanto(necessita(para(assegurar(cuidados(de(

qualidade(às(pessoas(que(sofrem(de(perturbações(mentais.((

Esperamos(também(que(as(Recomendações(para(a(ação(da(EU(Joint(AcSon(on(Mental(and(Welldbeing(possam(

moSvar( os( decisores( políScos( e( outros( atores( relevantes( na( saúde(mental( do( nosso( pais( a( juntaremdse( ao(

processo( de(mudança( que( está( em( curso( na( Europa(no( senSdo(de( garanSr( cuidados( de( saúde(mental(mais(

centrados(na(comunidade,(mais(respeitadores(da(autonomia(e(direitos(humanos(das(pessoas(com(problemas(

de(saúde(mental(e(mais(atentos(à(evidência(cienxfica(disponível.(

Dito( isto,( restadnos( concluir( este( Relatório( apresentando( as( Recomendações( da( Joint( AcSon( sobre( o(

desenvolvimento(de(serviços(de(saúde(mental(mais(centrados(na(comunidade(e(mais(promotores(da(inclusão(

social(das(pessoas(com(problemas(graves(de(saúde(mental,(e(convidando(o(leitor(a(reflecSr(nas(contribuições(

que( podemos( encontrar( nestas( Recomendações( para( ultrapassar( os( obstáculos( que(mais( têm( dificultado( o(

progresso(no(nosso(país.((
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Recomendações'para'a'ação'da'Joint'AcBon'

De(forma(a(desenvolver(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(e(socialmente(inclusivos,(a(Joint&Ac4on&for&
Mental&Health&and&WellNbeing(recomenda(aos(Estados(Membros(a(implementação(das(seguintes(estratégias(e(

acções:(

1.'Gerar'compromisso'políBco'no'senBdo'do'desenvolvimento'do'sistema'de'saúde'mental'

Ao( longo( dos( úlSmos( 20( anos( foram( feitos( esforços( significaSvos( na( Europa( de( forma( a( encorajar( líderes(

políScos(nacionais(e(internacionais(a(dedicarem(maior(atenção(aos(cuidados(de(saúde(mental(na(comunidade(e(

à( inclusão( social( de(pessoas( com(perturbações(mentais( severas.(Contudo,( ainda(é(necessário( fazer(mais.(Os(

fundamentos(políScos,(legais(e(as(condições(técnicas(necessários(para(assegurar(o(sucesso(na(transferência(de(

cuidados(de(saúde(mental(insStucionais(para(a(comunidade(têm(sido(limitados.(Os(políScos(e(a(opinião(pública(

em( certos( países( têm( ainda( que( reconhecer( a( importância( da( implementação( de( cuidados( de( saúde( na(

comunidade.(Desta( forma,( acções( concertadas( têm(de( ser( tomadas(de( forma(a( criar( um( compromisso(mais(

forte(e(profundo(dos(decisores(políScos(influentes((através(de(declarações(públicas(de(apoio(às(reformas(dos(

sistemas( de( saúde( mental),( acompanhado( por( um( compromisso( insStucional( evidente( e( apoio( financeiro(

adequado( para( implementar( as( reformas( necessárias( (alocação( dos( fundos( necessários( para( realizar( os(

objecSvos(anteriormente(expressos).(

1.1'Recolher'informação'

Acções(recomendadas:(

• Desenvolver( iniciaSvas( para( criar( compromisso( políSco,( baseadas( em( informação( que( possa(

demonstrar( aos( decisores( políScos( porque( é( que( devem( assumir( um( compromisso( de( promover(

medidas(concretas;(

• IdenSficar(decisores( importantes(que(podem(ter(um(papel( significaSvo(no(processo(de(mudança,(e(

recolher(toda(a(informação(disponível(sobre(as(organizações(que(podem(ser(abordadas(e(convidadas(a(

ser(parceiras(nesse(processo.(

1.2'Criar'redes'

Acções(recomendadas:(

• Envolver( todas( as( partes( interessadas( relevantes( –( profissionais,( utentes( e( familiares,( sectores( da(

saúde( e( de( outras( áreas( relacionadas,( governos( e( sociedade( civil,( em( conjunto( com( outras(

organizações(interessadas(–(em(acções(que(mobilizem(a(transição(para(cuidados(de(saúde(mental(na(

comunidade,(a(nível(nacional(e(internacional.(

1.3'Desenvolver'formação'

Acções(recomendadas:(

• Desenvolver(a( formação(dos( líderes(de(saúde(mental(e(outros(representantes(relevantes(envolvidos(

nas(políScas(de(saúde(mental(e(na(implementação(dos(serviços;(

• Encorajar( a( colaboração,( parScularmente( entre( líderes( de( saúde( mental,( para( promover( novos(

programas( de( formação,( fornecer( apoio( conxnuo( e( orientação( no( desenvolvimento( de( políScas( e(

serviços(de(saúde(mental(a(nível(nacional(e(internacional.(
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1.4'Desenvolvimento'de'estratégias'de'comunicação'

Acções(recomendadas:(

• Desenvolvimento( de( estratégias( de( comunicação( eficazes( que( ajudem( a( moSvar( audiências(

importantes(a(contribuir(para(a(tomada(de(decisões;(

• Desenvolver( mensagens( chave( que( realcem( a( importância( das( perturbações( mentais( graves,(

informando( as( pessoas( da( necessidade( urgente( de( desenvolver( políScas( que( diminuam( os( custos(

sociais( e( económicos( relacionados( com( as( estas( perturbações( e( que( reduzam( as( insuficiências( de(

tratamento(existentes.((

2.'Desenvolver'ou'actualizar'políBcas'e'legislação'de'saúde'mental'

Em(muitos(países(faltam(ainda(legislação(e(políScas(que(promovam(a(mudança(para(cuidados(na(comunidade.(

Por( outro( lado,( em( alguns( casos( não( fazem( referência( aos( princípios( das( abordagens( orientadas( para( a(

recuperação( ou( não( têm( em( consideração( as( implicações( da( Convenção( sobre( os( Direitos( das( Pessoas( com(

Incapacidade((CRPD).(

Acções(recomendadas:(

• Ao(nível( da(UE( gerar( discussão( e( criar( consensos( sobre( o( impacto( da( CRPD(na( legislação(de( saúde(

mental;(

• Monitorizar(a(implementação(de(políScas(de(saúde(mental(em(toda(a(UE;(

• Onde( for(necessário,(promover(a( revisão(e(a(actualização(da( legislação(de(saúde(mental,( tendo(em(

consideração(os(princípios(da(recuperação(e(as(recomendações(da(CRPD;(

• Encorajar(e(promover(a(revisão(e(a(actualização(de(políScas(de(saúde(mental,(baseadas(nos(direitos(

humanos(e(nas(evidências(disponíveis,(nos(países(onde(isto(é(necessário;(

• Incluir( acções,( em( relação( a( legislação( e( políScas,( que( tenham( como( objecSvo( assegurar( a( sua(

implementação(de(uma(forma(efecSva.(

3.'Mobilizar' a' transição' dos' cuidados' dos' hospitais' psiquiátricos' para' um' sistema' baseado' nos' hospitais'
gerais'e'nos'serviços'de'saúde'mental'na'comunidade'

Existe(um(consenso(alargado(quanto(à(necessidade(de(transferir(os(cuidados(das(insStuições(psiquiátricas(para(

um(sistema(que(se(baseie(predominantemente(em(serviços(na(comunidade(e(que(integre(a(saúde(mental(nos(

cuidados(gerais(de(saúde,(ao(nível(dos(cuidados(primários(e(secundários.(

De(acordo(com(a(“pirâmide(de(cuidados”(da(OMS,(os(serviços(de(saúde(mental(na(comunidade,(em(conjunto(

com(serviços(de(saúde(mental(nos(hospitais(gerais,(têm(uma(função(central(na(melhoria(dos(cuidados(de(saúde(

mental.((

Uma(coordenação(estreita(entre(serviços(de(saúde(e(serviços(sociais,(incluindo(uma(gestão(e(um(programa(de(

financiamento( comuns,( em( conjunto( com( o( envolvimento( das( agências( de( emprego,( será( necessária( para(

assegurar(uma(recuperação(psicossocial(completa(das(pessoas(com(perturbações(mentais(severas.((
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Para(aSngir(estes(objecSvos,(devem(ser(desenvolvidas(estratégias(e(ações(bem(coordenadas,(simultaneamente(

ao(nível(Europeu(e(nacional,(de(forma(a:(

3.1'Integrar'a'saúde'mental'nos'cuidados'primários'

Acções(recomendadas:(

• Aumentar(a(formação(curricular(de(todos(os(profissionais(de(cuidados(primários(de(forma(a(melhorar(

o(reconhecimento(e(a(gestão(das(perturbações(mentais(comuns(nos(cuidados(de(saúde(primários;(

• Promover( a( ligação( de( especialistas( em( saúde( mental( com( profissionais( de( cuidados( de( saúde(

primários( para( encorajar( um( processo( de( referência( de( pacientes( nos( dois( senSdos( e( oferecer(

supervisão(quando(for(necessário;(

• Promover( a( invesSgação( e( a( disseminação( de(modelos( colaboraSvos( e( escalonados( entre( cuidados(

primários(e(especializados(de(saúde(mental.(

3.2'Transferir'o'locus'dos'cuidados'de'saúde'mental'especializados'para'serviços'na'comunidade'(centros'e'
equipas'de'saúde'mental)'

Acções(recomendadas:(

• Desenvolver(e(estabelecer(uma(equipa(de(saúde(mental(comunitária(para(cada(área(geoddemográfica,(

com( dimensão( e( capacidade( determinados( com( base( nas( recomendações( da( OMS( e( nos( recursos(

disponíveis.( Quando( estes( recursos( forem( limitados,( uma( equipa( com( um( núcleo(mínimo( deve( ser(

estabelecida;(

• Organizar( e( redafectar( os( recursos,( humanos( e( financeiros,( que( estão( afectados( aos( hospitais(

psiquiátricos(para(serviços(na(comunidade;(

• Promover( um( envolvimento( acSvo( dos( utentes( e( profissionais( na( prestação,( planeamento( e(

reorganização(dos(serviços;(

• Desenvolver(avaliações(e(parSlhar(as(melhores(práScas(de(programas(especializados(de(saúde(mental(

na(comunidade(na(Europa;(

• Promover(a(coordenação(de(cuidados(e(o(seguimento(efeSvo(dos(doentes(que(Sveram(alta(de(forma(a(

assegurar(a(conSnuidade(de(cuidados.(

3.3'Estabelecer'ou'aumentar'o'número'de'unidades'psiquiátricas'em'hospitais'gerais'

Acções(recomendadas:(

• Promover( políScas( e( legislação( que( implementem( a( integração( do( tratamento( de( perturbações(

mentais(em(regime(de(internamento(nos(hospitais(gerais;(

• Aumentar( o( conhecimento( e( a( compreensão( sobre( perturbações( mentais( entre( os( profissionais(

relevantes(dos(hospitais(gerais(de(forma(a(reduzir(o(esSgma,(discriminação,(ansiedade(ou(concepções(

erradas(em(relação(a(pessoas(com(perturbações(mentais;(

• Coordenar( unidades( psiquiátricas( em( regime( de( internamento( com( equipas( de( saúde( mental( na(

comunidade(na(mesma(área(de(influência.(
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3.4' Promover' uma' transição' coordenada' para' cuidados' na' comunidade,' assegurando' a' melhoria' da'
qualidade'dos'cuidados'e'a'protecção'dos'direitos'humanos'em'todas'as'partes'do'sistema((

Acções(recomendadas:(

• Monitorizar(e(melhorar(substancialmente(a(qualidade(dos(cuidados(e(o(respeito(dos(direitos(humanos(

das( pessoas( que( conSnuam( a( residir( em( hospitais( psiquiátricos,( excluindo( qualquer( práSca( que(

envolva(restrições(wsicas;(

• Reduzir(e,(finalmente,(encerrar(admissões(nos(hospitais(psiquiátricos(de(pessoas(que(vivem(em(áreas(

servidas( por( serviços( de( saúde( mental( na( comunidade( e/ou( unidades( psiquiátricas( em( hospitais(

gerais;(

• Reduzir( progressivamente( o( número( de( camas( disponíveis( para( estadias( de( longa( duração( nos(

hospitais(psiquiátricos,(à(medida(que(as(admissões(são(reduzidas;(

• Avaliar(e(preparar(as(pessoas(que(mudam(de(hospitais(psiquiátricos(para(a(comunidade(e(assegurar(

que(recebem(cuidados(suficientes(para(apoiar(as(suas(necessidades(na(comunidade;(

• Criar/fortalecer( serviços( na( comunidade( integrados( e( completos( para( cada( área( de( influência,( de(

acordo(com(as(necessidades(locais(e(nacionais;(

• Desenvolver(os(disposiSvos(e(os(programas(que(têm(sido(até(agora(insuficientemente(desenvolvidos(

em(muitos(países(da(UE,( tais( como(programas( integrados( com(gestão(de( casos,( equipas(móveis(de(

saúde,(EdHealth,(autodajuda(e(grupos(de(utentes(e(cuidadores;(

• Melhorar(a(uSlização(de(fundos(estruturais(como(parte(de(um(programa(de(desinsStucionalização,(de(

tal(modo( que( os( hospitais( psiquiátricos( sejam( encerrados( e( que( os( serviços( na( comunidade( sejam(

desenvolvidos(em(sua(subsStuição.(

3.5'Assegurar'que'apoio'psicossocial'comunitário'esteja'disponível'para'pessoas'com'perturbações'mentais'
severas'

Acções(recomendadas:(

• Desenvolver( cooperação( estruturada( entre( serviços( de( saúde(mental,( serviços( sociais( e( serviços( de(

emprego,(para(garanSr(que(estruturas(residenciais(na(comunidade,(programas(vocacionais,(e(outras(

intervenções(de(reabilitação(psicossocial(estejam(disponíveis;(

• Estabelecer(padrões(de(qualidade(mínima(e(assegurar(conSnuidade(de(cuidados(ao(longo(de(todos(os(

serviços(comunitários(relevantes.(

3.6'Desenvolver'serviços'e'programas'na'comunidade'para'populações'específicas'

Acções(recomendadas:(

• Desenvolver(serviços(forenses(orientados(para(a(reabilitação;(

((

• Desenvolver(serviços(de(saúde(mental(para(crianças(e(adolescentes;(
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• Desenvolver(programas(para(grupos(vulneráveis((por(ex.(pessoas(sem(abrigo(com(problemas(de(saúde(

mental(severos).(

4.' Melhorar' o' uso' e' a' eficácia' de' mecanismos' para' monitorizar' a' implementação' da' reforma' de' saúde'
mental'

A(evidência(disponível(mostra(que(uma(implementação(fraca(das(ações(de(saúde(mental(recomendadas(está(

associada( com( a( falta( de( compromisso( por( parte( de( políScos( e( outros( atores( importantes,( resistência( à(

inovação,( alocação( inadequada( de( recursos( de( saúde( mental,( coordenação( insuficiente( de( estratégias(

relacionadas(com(assuntos(financeiros,(organizacionais(e(de(recursos(humanos,(e( insucesso(da( integração(da(

saúde(mental( nas(políScas(de(outras( áreas.(Neste( contexto,( são(necessárias( estratégias( específicas(e( acções(

para(combater(estas(barreiras,(nomeadamente:(

4.1'Melhorar'os'sistemas'de''governação'

Acções(recomendadas:(

• Fortalecer(as(Unidades/Equipas(responsáveis(pela(implementação(das(estratégias(de(saúde(mental(ao(

nível( nacional( e( regional,( assegurando( que( possuem( os( recursos( técnicos( necessários( e( que( têm(

capacidade( de( decisão( suficiente( para( implementar( estratégias( de( forma( efeSva,( parScularmente(

quando(envolvem(assuntos(organizacionais,(financeiros(e(de(recursos(humanos(complexos;(

• Desenvolver( as( competências( dos( dirigentes( na( área( da( saúde( mental( para( mobilizar( e( dirigir( a(

implementação(de(políScas(de(saúde(mental;(

• Fortalecer( os( conselhos( consulSvos( existentes( e( criar( novos( conselhos( –( como( parte( de(

desenvolvimento(políSco(adicional(e(do(processo(de( implementação(–(assegurando(o(envolvimento(

de(todas(as(enSdades(interessadas(relevantes,(incluindo(utentes(e(familiares.(

4.2' Assegurar' que' os' recursos' são' usados' de' uma' forma' eficiente' para' responder' às' necessidades' e'
desenvolver'serviços'na'comunidade.((

Acções(recomendadas:(

• Desenvolver(mecanismos(eficientes(para(financiar(cuidados(de(saúde(mental(com(fundos(adaptados(

às(necessidades(da(população,(incluindo(incenSvos(que(promovam(o(desenvolvimento(de(cuidados(na(

comunidade;(

• Promover(acções(que(assegurem(a(uSlização(eficiente(dos( recursos(disponíveis,(bem(como(dos(que(

vierem(a(ser(redafetados(dos(hospitais(psiquiátricos(para(serviços(na(comunidade.(

4.3'Promover'a'cooperação'inter/sectorial'

Acções(recomendadas:(

• Conseguir( consensos( entre( as( partes( interessadas( relevantes( para( estabelecer( as( prioridades( e( as(

políScas(de((saúde(mental;(
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• Aumentar(a(cooperação(entre(os(sectores(dos(cuidados(de(saúde(e(dos(cuidados(sociais(para(prevenir(

o(risco(de(transdinsStucionalização(e(a(fragmentação(dos(cuidados;(

• Promover( a( parScipação( dos( utentes( e( familiares( na( saúde( mental,( dando( passos( para( apoiar( os(

familiares(na(sua(função(de(prestadores(de(cuidados.(

4.4'Fortalecer'o'uso'de'abordagens'baseadas'em'evidências'

Acções(recomendadas:(

• Fortalecer(a(cooperação(entre(decisores(políScos(e(invesSgadores(no(desenvolvimento(das(avaliações(

necessárias( para( verificar( a( efeSvidade( das( políScas,( serviços( e( intervenções( a( pessoas( com(

perturbações(mentais(de(longa(duração;(

• Desenvolver(sistemas(de(informação(e(promover(a(uSlização(de(dados(existentes(para(monitorizar(o(

impacto(das(políScas(e(serviços(direccionados(para(a(transição(de(cuidados(em(hospitais(psiquiátricos(

para(cuidados(na(comunidade.(

5.'Promover'o'uso'de'instrumentos''relevantes'da'UE'

Acções(recomendadas:(

• USlizar( inteiramente( as( oportunidades( provenientes( da( Estratégia( 2020( da( UE( para( melhorar( a(

monitorização(e(a(avaliação(das(políScas(relacionadas(com(a(exclusão(social(de(pessoas(que(sofrem(de(

perturbações(mentais;(

• Fortalecer( sinergias( entre( as( políScas( relevantes( da( UE,( parScularmente( as( que( estão( relacionadas(

com(direitos(humanos,(emprego(e(apoio(social;(

• Maximizar( a( uSlização(de(programas(de( apoio(financeiros(da(UE,( especialmente( Fundos( Estruturais(

Europeus( para( apoiar( a( desinsStucionalização( e( a( inclusão( social( de( pessoas( com( perturbações(

mentais(de(longa(duração;(

• Apoiar( o( uso( apropriado( de( instrumentos( e( ferramentas( desenvolvidos( por( projectos( da( UE( que(

permitam(avaliar(a(qualidade(dos(serviços(de(saúde(mental.(
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SAÚDE MENTAL: UMA PRIORIDADE DE SAÚDE
PÚBLICA

Os estudos epidemiológicos mais recentes demonstram que as per-
turbações psiquiátricas e os problemas de saúde mental se tornaram 
a principal causa de incapacidade e uma das principais causas de 
morbilidade, nas sociedades actuais. A carga de perturbações men-
tais tais como a depressão, dependência do álcool e esquizofrenia foi 
seriamente subestimada no passado, devido ao facto de as aborda-
gens tradicionais apenas considerarem os índices de mortalidade,    
ignorando o número de anos vividos com incapacidade provocada 
pela doença. Das 10 principais causas de incapacidade, 5 são pertur-
bações psiquiátricas.

Também, segundo a Academia Americana de Psiquiatria da Infân-
cia e da Adolescência e a OMS-Região Europeia, uma em cada cinco 
crianças apresenta evidência de problemas de saúde mental e este 
peso tende a aumentar.

Para além das pessoas que apresentam uma perturbação dia-
gnosticável, muitas têm problemas de saúde mental que podem ser 
considerados “subliminares”, ou seja, não preenchem os critérios 
de diagnóstico para perturbação psiquiátrica mas estão também em    
sofrimento, devendo beneficiar de intervenções.

Com base na avaliação das reformas de saúde mental realizadas 
em inúmeros países e nos dados proporcionados pela larguíssima      
investigação realizada sobre a efectividade e os custos dos vários       
tipos de serviços, a OMS e outras organizações internacionais defen-
dem que os serviços de saúde mental devem organizar-se de acordo 
com os seguintes princípios:

• Garantir a acessibilidade a todas as pessoas com problemas de 
saúde mental;
• Assumir a responsabilidade de um sector geo-demográfico, 
com uma dimensão tal que seja possível assegurar os cuidados 
essenciais sem que as pessoas se tenham que afastar significa-
tivamente do seu local de residência (dimensão estimada entre 
200.000 e 300.000 habitantes);
• Integrar um conjunto diversificado de unidades e programas, 
incluindo o internamento em hospital geral, de modo a assegurar 
uma resposta efectiva às diferentes necessidades de cuidados 
das populações;
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• Ter uma coordenação comum;
• Envolver a participação de utentes, familiares e diferentes enti-
dades da comunidade;
• Estar estreitamente articulados com os cuidados primários de 
saúde;
• Colaborar com o sector social e organizações não governa-
mentais na reabilitação e prestação de cuidados continuados a 
doentes mentais graves.
• Prestar contas da forma como cumprem os seus objectivos;

SAÚDE MENTAL EM PORTUGAL: RESUMO CRÍTICO

Embora escassos, os dados existentes sugerem que a prevalência 
dos problemas de saúde mental não se afastará muito da encontrada 
em países europeus com características semelhantes, ainda que os 
grupos mais vulneráveis (mulheres, pobres, idosos) pareçam apre-
sentar um risco mais elevado do que no resto da Europa.

A análise do sistema de saúde mental em Portugal mostra alguns 
aspectos positivos na evolução das últimas décadas. Foi um dos pri-
meiros países europeus a adoptar uma lei nacional (1963) de acor-
do com os princípios da sectorização, a qual permitiu a criação de 
centros de saúde mental em todos os distritos e o aparecimento de 
vários movimentos importantes, tais como os da psiquiatria social e 
da ligação aos cuidados de saúde primários.

A nova legislação de saúde mental, aprovada nos anos 90 (a Lei    
nº 36/98 e o Decreto Lei nº 35/99) reforçou este capital, de acordo 
com os princípios recomendados pelos organismos internacionais 
mais importantes na área da organização dos serviços de saúde   
mental.

A criação de serviços descentralizados foi um desenvolvimento 
com um impacto muito positivo para a melhoria da acessibilidade      
e qualidade dos cuidados, permitindo respostas mais próximas das 
populações e uma articulação maior com centros de saúde e agências 
da comunidade. A cobertura do território nacional por estes serviços 
ainda é muito incompleta, mas comparando a situação actual com a 
situação há 30 anos, verifica-se que se deram passos importantes.

A análise do
sistema mostra

alguns aspectos
positivos nas

últimas décadas
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Um outro aspecto positivo foi o desenvolvimento de programas                
e estruturas de reabilitação psicossocial, criados a partir do final dos 
anos 90, ao abrigo do Programa Horizon da CE, do Despacho 407/98 
e da legislação de apoio ao emprego. Embora com um âmbito limi-
tado, estes programas representaram uma ruptura significativa com 
a situação anterior, na qual estruturas como residências na comu-
nidade e empresas sociais para doentes mentais graves eram total-
mente inexistentes em Portugal. Apesar destes aspectos inegavel-
mente positivos, a falta de planeamento e de apoio consistente à 
melhoria dos serviços de saúde mental levaram a que Portugal se 
tenha atrasado significativamente neste campo em relação a outros 
países europeus. Os dados existentes e a análise dos resultados 
dos estudos efectuados no âmbito deste relatório indiciam que os 
serviços de saúde mental sofrem de insuficiências graves, a nível da 
acessibilidade, da equidade e da qualidade de cuidados.

Com efeito:
• O número de pessoas em contacto com os serviços públicos 
(168.389 pessoas em 2005) mostra que apenas um pequena 
parte das que têm problemas de saúde mental têm acesso aos 
serviços públicos especializados de saúde mental. Mesmo assu-
mindo que apenas as pessoas com doenças mentais de alguma 
gravidade procuram os serviços de saúde mental – o que sabemos 
não corresponder à verdade –, o número de contactos (1,7% da 
população) é ainda assim extremamente baixo em relação ao que 
seria de esperar (pelo menos 5 a 8% da população sofre de uma 
perturbação psiquiátrica de certa gravidade em cada ano).

• A maior parte dos recursos continua concentrada em Lisboa, 
Porto e Coimbra. Serviços criados em vários pontos do país, com 
excelentes instalações, funcionam apenas parcialmente e, nal-
guns casos, têm unidades por abrir, por não ter sido possível fixar 
profissionais, que se têm acumulado nos hospitais dos grandes 
centros.

• A distribuição de psiquiatras entre hospitais psiquiátricos                 
e departamentos de psiquiatria e saúde mental de hospitais            
gerais continua a ser extremamente assimétrica (2,6 e 1,1 médi-
cos por 25.000 habitantes, respectivamente). Situação tanto 
mais difícil de justificar quanto apenas 24% do total de utiliza-
dores dos serviços foram atendidos nos Hospitais Psiquiátricos 
e 71% das consultas foram realizadas nos hospitais gerais.
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• O internamento continua a consumir a maioria dos recursos 
(83%), quando toda a evidência científica mostra que as inter-
venções na comunidade, mais próximas das pessoas, são as mais 
efectivas e as que colhem a preferência dos utentes e das famílias. 
Uma consequência inevitável desta distribuição de recursos é o 
reduzido desenvolvimento de serviços na comunidade registado 
em Portugal. Muitos serviços locais de saúde mental continuam 
reduzidos ao internamento, consulta externa e, por vezes, hospi-
tal de dia, não dispondo de Equipas de saúde mental comunitária,    
com programas de gestão integrada de casos, intervenção na       
crise e trabalho com as famílias.
• O recurso preferencial aos serviços de urgência e as dificul-
dades reportadas de marcação de consultas, sugerem a existên-
cia de problemas de acessibilidade aos cuidados especializados. 
Por sua vez, o intervalo entre a alta e a consulta subsequente,                           
associada à proporção de reinternamentos ocorridos sem 
qualquer contacto em ambulatório, também encontrada no mes-
mo estudo, sugere a existência de problemas de continuidade de 
cuidados.
• As equipas de saúde mental continuam a contar com um          
escasso número de psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço 
social, terapeutas ocupacionais e outros profissionais não médi-
cos, mantendo a maior parte das equipas o padrão tradicional 
dos serviços de internamento psiquiátrico em vez do padrão hoje 
seguido nos serviços modernos de saúde mental.
• A qualidade dos serviços, de acordo com a avaliação efectuada 
com a participação dos profissionais, encontra-se na faixa inferi- 
or do razoável. O nível de qualidade dos serviços de ambulatório         
é inferior ao das unidades de internamento, num momento em 
que a tendência é cada vez maior no sentido inverso.
• As áreas mais críticas de incumprimento de critérios e padrões 
de qualidade são as que dizem respeito aos recursos humanos 
(dotação, distribuição, composição interdisciplinar do staff) e à 
organização administrativa.

O nível modesto de recursos disponíveis para a saúde mental em  
Portugal é certamente um dos factores que tem dificultado o desen-
volvimento e a melhoria dos serviços neste sector. Ao contrário do 
que sucede noutros países, os grupos de utentes e familiares nunca 
tiveram uma voz activa na sociedade portuguesa. A perspectiva de 
saúde pública e a cultura de avaliação de serviços sempre foram 
frágeis na área da saúde mental em Portugal. Resultado: os recursos

Os recursos
atribuídos à

saúde mental são
indiscutivelmente

baixos
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atribuídos à saúde mental são indiscutivelmente baixos se atender-
mos ao impacto real das doenças mentais para a carga global das 
doenças. A análise dos dados disponíveis mostra que tanto os recur-
sos financeiros, como os recursos humanos, se encontram distribuí-
dos de uma forma muito assimétrica entre as várias regiões do país, 
entre hospitais psiquiátricos e departamentos de hospitais gerais,   
entre unidades de internamento e de ambulatório.

O modelo de gestão e financiamento dos serviços tem constituí-
do outro constrangimento fundamental na evolução dos serviços de 
saúde mental. Ao colocar-se o centro dos serviços locais nos hos-
pitais gerais, não cumprindo a determinação de os transformar em 
centros de responsabilidade, impediu-se qualquer tentativa consis-       
tente de desenvolvimento das redes de cuidados na comunidade.                            
Os hospitais psiquiátricos, por seu lado, na ausência de qualquer 
plano nacional ou regional, e de um modelo de contratualização claro, 
têm podido funcionar sem qualquer obrigatoriedade de atender aos 
objectivos que lhes estão atribuídos pela lei de saúde mental.   No 
que se refere às instituições das Ordens Religiosas, tem prevalecido 
um modelo de articulação e de compensação financeira que não é 
claro nem racional. Em resumo, o modelo de gestão e financiamento 
existente é um modelo totalmente anacrónico, que fomenta o disfun-
cionamento do sistema e impede qualquer tentativa de desenvolvi-
mento dos serviços de acordo com os objectivos que, em princípio,   
se pretendem alcançar.

Uma análise da situação em Portugal não pode deixar de se          
debruçar também sobre outros pontos que merecem uma referência 
especial:

• A reduzida participação de utentes e familiares
• A escassa produção científica no sector da psiquiatria e saúde 
mental
• A limitada resposta às necessidades de grupos vulneráveis
• A quase total ausência de programas de promoção/prevenção.

As dificuldades e insuficiências são muitas, e devem ser tomadas em
devida consideração. Na actualidade, no entanto, existem também 
algumas oportunidades que podem ajudar a superar muitas destas 
dificuldades, de que se destacam: o programa de cuidados continu-
ados e integrados, o desenvolvimento das unidades de saúde fami-
liar e a criação de unidades de psiquiatria e saúde mental nos novos 
hospitais gerais em construção/projecto.

Algumas medidas facilitadoras da investigação, no nosso país, 
previstas para os próximos anos, podem também ajudar a superar

A investigação
epidemiológica
e de serviços é
extremamente
eficaz para o
desenvolvimento
de uma cultura de
saúde
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as dificuldades registadas a este nível. Este ponto é particularmente 
importante: o aumento da capacidade de investigação em psiquiatria 
e saúde mental, em particular da investigação epidemiológica e de 
serviços, é um factor extremamente eficaz para o desenvolvimento 
de uma cultura de saúde pública e de avaliação, e para a constituição 
de uma massa crítica que é essencial para a melhoria dos cuidados 
de saúde mental.

Finalmente, devem ser plenamente aproveitadas as oportuni-
dades oferecidas pela cooperação internacional. A OMS, que já 
deu uma contribuição valiosa para a elaboração deste relatório, 
está disposta a fornecer cooperação técnica na sua implementação 
e avaliação. A União Europeia, por seu turno, na sequência da apro-
vação da Declaração de Helsínquia e do Green Paper sobre saúde 
mental, poderá certamente aportar contributos importantes para 
as reformas a desenvolver e ajudar a integrar Portugal no movi-            
mento de modernização dos serviços de saúde mental actualmente 
em curso a nível europeu.

10 Plano Nacional de Saúde Mental 2007—2016
Resumo Executivo Introdução





VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS
VISÃO
VALORES E PRINCÍPIOS



Plano Nacional de Saúde Mental 2007—2016
Índice Visão, Valores e Princípios

13

VISÃO

VALORES E PRINCÍPIOS

Assegurar a toda a população portuguesa o acesso a serviços habili-
tados a promover a sua saúde mental, prestar cuidados de qualidade
e facilitar a reintegração e a recuperação das pessoas com esse tipo 
de problemas.

VALORES PRINCÍPIOS

Saúde mental indivisível
da saúde em geral

• Os cuidados devem ser prestados no meio 
menos restritivo possível
• A decisão de internamento só deve ser            
tomada quando esgotadas todas as alternati-
vas de tratamento na comunidade

Direitos humanos • As pessoas com perturbações mentais          
devem ver respeitados todos os seus direitos,               
incluindo o direito a cuidados adequados, 
residência e emprego, assim como protecção 
contra todos os tipos de discriminação

Cuidados na comunidade • Os cuidados devem ser prestados no meio 
menos restritivo possível
• A decisão de internamento só deve ser          
tomada quando esgotadas todas as alternati-
vas de tratamento na comunidade

Coordenação e integração
de cuidados

• Os serviços em cada área geo-demográfica
devem ser coordenados e integrados, de modo 
a facilitar a continuidade de cuidados

O Plano orienta-se pelos valores e princípios seguintes:
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VALORES PRINCÍPIOS

Abrangência
(comprehensiveness)

• Os serviços em cada área geo-demográfica
devem incluir um leque diversificado de dispos-
itivos e programas, de modo a poder respond-
er ao conjunto de necessidades essenciais de 
cuidados de saúde mental das populações

Participação comunitária • As pessoas com perturbações mentais devem 
ser envolvidas e participar no planeamento e 
desenvolvimento dos serviços de que bene-      
ficiam
• Os familiares de pessoas com perturbações 
mentais devem ser considerados como par-
ceiros importantes na prestação de cuidados,      
estimulados a participar nesta prestação e a 
receber o treino e educação necessários

Protecção dos grupos 
especialmente vulneráveis

• As necessidades dos grupos especialmente
vulneráveis (eg. crianças, adolescentes, mu-
lheres, idosos e pessoas com incapacidade), 
devem ser tomadas em consideração.

Acessibilidade e equidade • Os serviços devem ser acessíveis a todas pes-
soas, independentemente da idade, género,      
local de residência, situação social e económica.

Recuperação (recovery) • Os serviços de saúde mental devem criar  
condições que favoreçam a auto-determinação 
e a procura de um caminho próprio por parte 
das pessoas com problemas de saúde mental
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OBJECTIVOS

O Plano visa prosseguir os seguintes objectivos:
• Assegurar o acesso equitativo a cuidados de qualidade a todas 
as pessoas com problemas de saúde mental do País, incluindo as 
que pertencem a grupos especialmente vulneráveis;
• Promover e proteger os direitos humanos das pessoas com 
problemas de saúde mental;
• Reduzir o impacto das perturbações mentais e contribuir para a 
promoção da saúde mental das populações;
• Promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de 
modo a permitir a prestação de cuidados mais próximos das pes-
soas e a facilitar uma maior participação das comunidades, dos 
utentes e das suas famílias;
• Promover a integração dos cuidados de saúde mental no sis-
tema geral de saúde, tanto a nível dos cuidados primários, como 
dos hospitais gerais e dos cuidados continuados, de modo a facili-
tar o acesso e a diminuir a institucionalização.



ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE ADULTOS
DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA REDE NACIONAL DE SERVIÇOS LOCAIS DE   SAÚDE MENTAL (SLSM)

REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL E DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DOENTES    MENTAIS GRAVES

SERVIÇOS REGIONAIS DE SAÚDE MENTAL

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DE SERVIÇOS

A) AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

B) AO NÍVEL DOS CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ÂMBITO LOCAL

C) AO NÍVEL REGIONAL

D) SERVIÇOS PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS

FORMAÇÃO

OUTRAS MEDIDAS

SAÚDE MENTAL E CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

ARTICULAÇÃO INTER-SECTORIAL
EM ACTIVIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL

EM ACTIVIDADE DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO

NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO ABUSO DE DROGAS E ÁLCOOL

AO NÍVEL DOS CUIDADOS A GRUPOS VULNERÁVEIS

COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

LEGISLAÇÃO DE SAÚDE MENTAL E DIREITOS HUMANOS
FINANCIAMENTO E GESTÃO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AVALIAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS
ARTICULAÇÃO COM AS ORDENS RELIGIOSAS
INVESTIGAÇÃO

ÁREAS DE ACÇÃO ESTRATÉGICA



Plano Nacional de Saúde Mental 2007—2016
Índice Áreas de Acção Estratégica

19

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
DE ADULTOS

A Lei nº 36/98, de 24 de Julho, e o Decreto-Lei nº 35/99, de 5 de            
Fevereiro, descrevem de forma detalhada o modelo de organização   
de serviços de saúde mental em Portugal.

Neste contexto, entende-se que, em relação à organização de 
serviços, importa sobretudo definir as estratégias que promovam        
a concretização da organização proposta pela lei.

Esta concretização coloca quatro grandes desafios:
• Completar a rede nacional de Serviços Locais de Saúde Mental 
(SLSM) e promover a diferenciação dos cuidados prestados por 
estes serviços;
• Desenvolver serviços e programas para a reabilitação e desins-
titucionalização de Doentes Mentais Graves (DMG);
• Desenvolver os Serviços Regionais de Saúde Mental (SRSM) 
necessários para complementar os Serviços Locais em áreas        
específicas;
• Coordenar a reestruturação dos hospitais psiquiátricos à medida 
que as respostas por eles asseguradas forem sendo transferidas 
para outros serviços.

Estas diferentes componentes estão naturalmente dependentes 
umas das outras, pelo que as estratégias para a sua implementação              
deverão ser consideradas em conjunto. Não adianta completar a rede 
nacional de serviços locais se não se promover ao mesmo tempo a 
diferenciação dos cuidados prestados por estes serviços, ajudando-os 
a desenvolver programas integrados na comunidade. Não é possível 
desenvolver a reabilitação e a desinstitucionalização se não existirem 
na comunidade equipas que apoiem os doentes e as famílias. Final-
mente, não é possível desenvolver novos serviços mais próximos das 
pessoas se a maior parte dos recursos continuarem concentrados no 
tratamento intra-hospitalar.
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DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA REDE NACIONAL DE
SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL (SLSM)

A reestruturação dos serviços, neste capítulo específico, requer                        
o desenvolvimento de duas estratégias articuladas entre si:
1. uma estratégia destinada a transferir para novos departamentos 
de psiquiatria e saúde mental de hospitais gerais (DPSM) os cuida-
dos ainda dependentes dos hospitais psiquiátricos, de modo a que              
se possa completar a rede nacional de SLSM;
2. uma estratégia destinada a promover o desenvolvimento, nestes 
serviços, de equipas ou unidades de saúde mental comunitária.

Esta estratégia deve incluir o desenvolvimento e avaliação de         
experiências piloto nas várias regiões do País, destinadas a testar          
a efectividade de Equipas ou Unidades de Saúde Mental Comunitária 
(ESMC ou USMC), com as seguintes características:

• Objectivos: prestar cuidados a um determinado sector geo-                    
-demográfico, incluindo:
1. Programa integrado para Doentes Mentais Graves, com gestão 
de casos por terapeutas de referência;
2. Programa de ligação com a Saúde Familiar e apoio a pertur-
bações mentais comuns;
3. Programa de apoio a doentes idosos;
4. Programa de prevenção nas áreas da depressão e suicídio.
• Composição e funcionamento: equipas multidisciplinares, com 
forte participação de enfermeiros e outros técnicos não médicos.
• Financiamento e modelos de remuneração: financiamento com 
base em modelo de contratualização, que tome em consideração 
a actividade e cobertura populacional, incluindo o estudo de novo 
modelo remuneratório dos profissionais que integre suplementos 
relacionados com a produtividade, bem como prémios relaciona-
dos com a complexidade e qualidade do trabalho desenvolvido.

Até 2016, todos os serviços locais de saúde mental deverão passar   a 
ser assegurados por DPSM de hospitais gerais. Para tal, os serviços 
locais que ainda hoje dependem dos hospitais psiquiátricos deverão 
ser progressivamente transferidos para hospitais gerais, de acor-
do com o faseamento e as medidas previstos para cada Região de 
Saúde  (ver Anexo). Ao mesmo tempo, serão desenvolvidas equipas/                             

Até 2016 todos os
serviços deverão
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/unidades de saúde mental comunitária nos diferentes SLSM. Os 
DPSM actualmente existentes que, por insuficiência de recursos, 
não se encontram ainda a funcionar em pleno, serão objecto de     
atenção particular e urgente, de modo a que possam desempenhar 
cabalmente as suas funções.

REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL E DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
DOS DOENTES MENTAIS GRAVES

A abordagem da Saúde Mental Comunitária dá cada vez maior            
ênfase à manutenção dos doentes na respectiva comunidade resi-
dencial, com promoção da sua autonomia e integração social, em vez 
de os confinar, mais ou menos de forma permanente, em instituições 
psiquiátricas.

O desenvolvimento recente da Rede Nacional de Cuidados            
Continuados Integrados irá permitir o desenvolvimento de respostas 
específicas de cuidados continuados integrados no âmbito da saúde 
mental, a prever em diploma próprio.

Estas respostas, da responsabilidade conjunta dos Ministérios do 
Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde, terão como objectivo 
geral a prestação de cuidados continuados integrados a pessoas com 
perturbações mentais graves e/ou incapacidade psicossocial que se 
encontrem em situação de dependência.

As respostas específicas dos cuidados continuados integrados 
no âmbito da saúde mental constituem um segmento especializado 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada pelo 
decreto-lei nº 101/2006, de 6 de Junho, regendo-se pelos princípios 
aí definidos, com as devidas adaptações a definir no diploma próprio 
previsto para a área da saúde mental.

De acordo com este diploma, a prestação de cuidados continu-
ados integrados de saúde mental é assegurada por:
• Unidades de convalescença.
• Residências de treino de autonomia, residências de apoio máxi-
mo, residências de apoio moderado e residências autónomas.
• Unidades Sócio-Ocupacionais.
• Equipas de apoio domiciliário.
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SERVIÇOS REGIONAIS DE SAÚDE MENTAL

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS

De acordo com o modelo previsto na Lei, devem ter âmbito regional 
os serviços de saúde mental que, pela elevada especialização ou 
pela racionalidade de distribuição de recursos, não seja possível ou                     
justificável dispor a nível local. Num contexto de escassez de recur-
sos, há que garantir que o desenvolvimento destas unidades não  
venha comprometer a resposta às necessidades mais prementes, 
como, por exemplo, os cuidados aos doentes mentais graves. Impor-
ta ainda assegurar que a criação de serviços mais especializados se 
efectue nos quadros institucionais mais adequados para a colabo-
ração com outras especialidades, o ensino e a investigação.

Neste contexto, nos próximos cinco anos, são criados:
• Serviços regionais de internamento para doentes inimputáveis 
e para “doentes difíceis” nas seguintes instituições: Hospital Júlio 
de Matos, Hospital Sobral Cid e Hospital Magalhães Lemos;
• Três unidades de tratamento para perturbações do comporta-
mento alimentar, em hospitais gerais a determinar, nas regiões 
de Lisboa, Centro e Norte.

Toda a evidência científica disponível veio mostrar que a transição 
de hospitais psiquiátricos para uma rede de serviços com base na 
comunidade é a estratégia de desenvolvimento de serviços que me-
lhor garante a melhoria da qualidade de cuidados de saúde mental.

Como se assinala na “Rede de Referenciação de Psiquiatria                
e Saúde Mental”, publicada pela Direcção-Geral da Saúde em 2004, 
“a tendência internacional, em particular nos países da União Euro-
peia e da América do Norte, tem sido para a redução dos hospitais 
psiquiátricos, através da diminuição das suas lotações e do seu pro-
gressivo encerramento ou reconversão para outras áreas de saúde 
ou sociais”. A OMS, no Relatório Mundial de Saúde, de 2001, dedi-
cado à saúde mental, insta os países desenvolvidos a: (1) encerrar  
os hospitais psiquiátricos, (2) desenvolver residências alternatvas,   
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(3) desenvolver serviços na comunidade, e (4) prestar cuidados       
individualizados na comunidade para doentes mentais graves. Na 
Declaração Europeia de Saúde Mental, assinada pelo Governo por-
tuguês, em Helsínquia, em 2005, por seu turno, os Ministros da 
Saúde da União Europeia comprometeram-se, entre outros pontos,                       
a “desenvolver serviços baseados na comunidade que substituam os 
cuidados prestados em grandes instituições a pessoas com   proble-
mas de saúde mental graves.”

A legislação de saúde mental portuguesa inclui disposições cla-
ras sobre o papel dos hospitais psiquiátricos na fase de transição 
durante a qual os novos serviços se vão desenvolver. Para garantir 
uma implementação adequada destas disposições legais, as activi-
dades são desenvolvidas, de acordo com os seguintes princípios:

• Os principais critérios a considerar nas estratégias de reestru-
turação dos hospitais psiquiátricos são:
1. as necessidades prioritárias de cuidados das populações,
2. a evidência científica disponível quanto à efectividade dos dif-
erentes modelos de intervenção, e
3. a defesa dos direitos das pessoas com problemas de saúde 
mental;
• As mudanças a efectuar devem facilitar a criação de serviços 
locais de saúde mental com base na comunidade e internamento 
em hospitais gerais, bem como a integração psicossocial das 
pessoas com problemas de saúde mental;
• Nenhum serviço poderá ser desactivado até ao momento em 
que esteja criado o serviço que o substitui;
• Os doentes e familiares devem ser envolvidos nas mudanças     
a efectuar desde o início.
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ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA E
SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Em Portugal é urgente desenvolver serviços e programas que permi-
tam respostas de qualidade às necessidades de cuidados da infância 
e adolescência, a nível da prevenção e do tratamento, de acordo com 
os seguintes objectivos:

• Promover a saúde mental infantil e juvenil junto da população,
• Melhorar a prestação de cuidados, favorecendo e implementan-

do a articulação entre os serviços de saúde mental infanto-juvenil 
e outras estruturas ligadas à saúde, educação, serviços sociais e           
direito de menores e família.

DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS SERVIÇOS

A organização dos serviços de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância 
e Adolescência deve permitir a prestação de cuidados a três níveis: 
Cuidados de Saúde Primários, serviços especializados de nível local     
e serviços especializados de nível regional. As medidas específicas 
para cada um destes níveis, bem como outras medidas de âmbito 
mais geral, incluem:

A) Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários
A prestação de cuidados a este nível é assegurada por Grupos ou        
Núcleos de Apoio à Saúde Mental Infantil, constituídos por profis-
sionais dos centros de saúde e unidades de saúde familiar, com a 
consultoria de um Psiquiatra da Infância e Adolescência do serviço 
especializado local, que têm as seguintes funções:

• Triagem, avaliação e atendimento de casos menos graves      
(crianças / famílias de risco ou com psicopatologia ligeira);

• Articulação e parceria com outras estruturas da comuni-
dade (por exemplo, serviços sociais, escolas e jardins de infância, 
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, Equipas de 
Intervenção Precoce, instituições de acolhimento para crianças em 
risco, Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT), projectos 
de intervenção psicossocial local);

Cuidados de
Saúde Primários:

· Triagem
· Articulação

· Parceria
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B) Ao nível dos Cuidados Especializados de âmbito local
Os cuidados de nível local, prestados pelos serviços/unidades               
especializados de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adolescên-
cia integrados em hospitais gerais, são desenvolvidos e melhorados      
através de acções que incluem:

• Programação de novas Unidades/Serviços de Psiquiatria da             
Infância e Adolescência em todos os hospitais centrais e distri-
tais, incluindo os novos hospitais em fase de planeamento e cons-
trução, por forma a cobrirem toda a área geográfica do País;
• Constituição de uma equipa multidisciplinar num prazo máxi-
mo de 6 meses após a entrada do primeiro psiquiatra da infância              
e adolescência;
• Participação do psiquiatra da infância e adolescência, chefe de 
serviço/coordenador da Unidade, no órgão directivo do Centro de 
Responsabilidade local;
• Definição de espaços próprios, com condições de privacidade, 
para atendimento de crianças/adolescentes e suas famílias;
• Desenvolvimento prioritário de intervenções de articulação com 
a comunidade.

C) Ao nível regional
Os Departamentos de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Ado-
lescência de âmbito regional, localizados em Lisboa, Porto e Coimbra, 
asseguram, além do existente ao nível dos serviços locais, as seguin-
tes valências:

• Serviço de Urgência,
• Unidade de Internamento em serviços próprios, com condições 

e recursos humanos adequados às necessidades específicas destes 
doentes;

• Núcleos de intervenção em áreas específicas para patologias 
mais complexas e unidades especializadas para as faixas etárias da 
primeira infância e adolescência.

• Área de investigação, em ligação com as Universidades;

D) Serviços para situações especiais destinados a crianças com         
necessidades muito específicas e que requerem um atendimento 
em estruturas especializadas, como por exemplo: crianças com per-        
turbação autistica, filhos de pais com doença mental, crianças víti-
mas de maus tratos e com ligação ao sistema judicial, crianças com 
perturbação mental grave de evolução prolongada.

Nível regional:
· Urgência
· Internamento
· Áreas específicas
· Investigação
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FORMAÇÃO

• Implementar módulos obrigatórios de psiquiatria da infância           
e da adolescência nas cadeiras de psiquiatria e pediatria do curso 
de medicina.
• Garantir a entrada anual de internos de psiquiatria da infância       
e adolescência, na capacidade formativa máxima dos serviços  
idóneos para esse fim.
• Implementar programas de formação em saúde mental da infân-
cia e adolescência para técnicos de saúde, profissionais da edu-
cação, segurança social e serviços judiciais de menores.

OUTRAS MEDIDAS

• Para além da estreita ligação já enunciada com os cuidados de 
saúde primários, desenvolvimento da articulação entre os serviços 
de saúde mental infanto-juvenil e os:

· Serviços de pediatria
· Serviços de psiquiatria geral, alcoologia e apoio a toxicodepen-
dentes.
· Serviços ligados à educação
· Serviços sociais
· Serviços judiciais de menores e família.
• Implementação de programas de prevenção validados interna-

cionalmente, direccionados para áreas e grupos de risco diversos;
• Promoção da organização dos hospitais e áreas de dia em fun-

cionamento e a criação de novas estruturas deste tipo nos serviços 
especializados;

• Desenvolvimento das unidades de internamento já existentes,     
criando-se espaços independentes para internamento de crianças    
e de adolescentes;

• Criação, em colaboração com a Justiça, a Segurança Social e     
outros departamentos governamentais, de estruturas de longa perma-
nência que possam responder às necessidades de crianças e adoles-
centes com perturbações psiquiátricas graves e sem apoio familiar.
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SAÚDE MENTAL E CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

A solução para uma progressiva melhoria quer da articulação de      
cuidados, quer da resposta dos médicos de família implica:

A) Independentemente das formas de articulação, deve ser defi-
nido com clareza o âmbito de actuação que é da responsabilidade 
dos Cuidados de Saúde Primários e aquele que é da responsabili-
dade dos cuidados psiquiátricos especializados (eg. psicoses agu-
das, depressão com risco de suicídio, ansiedade refractária ao trata-
mento, toxicodependências e as perturbações da personalidade).

B) Deve ser criado um projecto transversal, que inclua as seguin-
tes áreas:

• Programa de formação em exercício, com contactos regulares 
nos centros de saúde (eg. supervisão de casos, consulta ombro- 
-a-ombro);
• Melhoria da qualidade da informação de referenciação e de       
retorno;
• A nível do internato de especialidade de psiquiatria, formação 
em saúde mental comunitária, a efectuar em sectores com reco-
nhecida experiência de articulação;
• Inclusão nos programas dos SLSM de actividades regulares       
de articulação com os Cuidados de Saúde Primários.
• Monitorização periódica de um conjunto de indicadores per-
tinentes à caracterização da saúde mental das populações (eg. 
padrão de prescrição de psicofármacos, taxa de suicídio, casos 
sócio-psiquiátricos recorrentes).
• Criação e aplicação periódica de instrumentos de avaliação 
da satisfação dos utentes, designadamente criados com a par-
ticipação de associações de utentes e familiares, bem como dos 
profissionais em diferentes contextos de articulação.
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ARTICULAÇÃO INTER-SECTORIAL

EM ACTIVIDADES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL

As vertentes da reabilitação profissional, de reabilitação residencial 
e da participação social têm necessariamente que ser desenvolvidas 
fora dos serviços de saúde e integradas na comunidade. Exigem, por 
isso, outros recursos e metodologias e pressupõem uma partilha das 
responsabilidades entre a saúde mental e os outros sectores.

As respostas de cuidados continuados integrados são um instru-
mento importante para regular a participação conjunta das áreas da
saúde e da segurança social, permitindo assegurar o apoio residen-
cial e ocupacional aos doentes com patologias graves que originam 
incapacidade ou dependência. Importa articular esta nova rede com 
a Rede Nacional de Apoio aos Militares e Ex-Militares Portugueses 
Portadores de Perturbação Psicológica Crónica.

O acesso das pessoas com doenças mentais a respostas tradi- 
cionalmente dirigidas às pessoas com deficiência deve ser efec-
tivamente potenciado, pois em certos domínios da reabilitação                          
psicossocial os modelos que se aplicam podem ser idênticos. Importa 
aproveitar a revisão das políticas de emprego activo em curso para 
desenvolver mecanismos que permitam promover o emprego apoia-
do de pessoas com doenças mentais, como forma de as integrar no 
mercado de trabalho.

O apoio residencial em habitação independente exige nego-
ciações com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, com as 
autarquias e respectivos serviços de habitação, devendo ainda ser 
conjugado com as unidades que prestam apoio domiciliário na área
da Saúde Mental .

Na área da infância e da adolescência é indispensável promo-
ver a articulação entre os serviços de saúde mental e os serviços da            
segurança social, nomeadamente as Comissões de Protecção de     
Crianças e Jovens em risco (CPCJ).
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EM ACTIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO

Com base no documento da Rede Europeia para a Promoção da 
Saúde Mental e a Prevenção das Perturbações Mentais (UE, 2006) 
são privilegiadas as seguintes estratégias:

1. Programas para a primeira infância, que incluem aconse-
lhamento pré-natal, intervenção precoce, formação parental,              
prevenção da violência doméstica e do abuso infantil, inter-
venções familiares e resolução de conflitos;
2. Programas de educação sobre saúde mental na idade esco-
lar, sensibilização de professores, prevenção da violência juve-
nil, aconselhamento para crianças e adolescentes com proble-
mas específicos, prevenção do abuso de drogas, programas de 
desenvolvimento pessoal e social, prevenção do suicídio e das 
perturbações do comportamento alimentar;
3. Políticas de emprego e de promoção da saúde mental nos           
locais de trabalho, redução e gestão dos factores de stress          
ligados ao trabalho e ao desemprego, redução do absentismo 
por doença psíquica;
4. Programas de prevenção da depressão, ansiedade e do suicí-
dio, linhas telefónicas de apoio para pessoas isoladas, restrição 
do acesso aos meios de suicídio;
5. Políticas de luta contra a pobreza e a exclusão social, medidas 
de apoio a famílias em risco social ou famílias multi-problemas, 
a pessoas sem-abrigo, avaliação do impacto das políticas sociais 
na saúde mental, luta contra o estigma;
6. Sensibilização e informação em diversos sectores, como os 
Cuidados de Saúde Primários, escolas, centros recreativos,                   
locais de trabalho, programas na televisão e Internet, comuni-
cação social em geral.



30 Plano Nacional de Saúde Mental 2007—2016
Resumo Executivo Áreas de Acção Estratégica

NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS PROBLEMAS ASSOCIA-          
DOS AO ABUSO DE ÁLCOOL E DROGAS

Os Centros Regionais de Alcoologia foram recentemente integrados 
no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. (IDT), subsistindo, 
agora, a necessidade de articulação a nível local com os serviços de 
saúde mental, nomeadamente com aqueles em que  existam unidades 
funcionais de intervenção alcoológica.

Serão definidas a curto prazo as responsabilidades dos diferentes 
intervenientes nesta matéria, bem como os princípios que deverão 
reger a cooperação entre os serviços de saúde mental e os serviços 
do IDT.

Neste âmbito, considerando a frequência com que as situações de 
urgência relacionadas com o consumo de substâncias são atendidas 
nos serviços de urgência psiquiátrica, e dada a escassez de psiquia-
tras nos serviços de saúde mental, será promovida a participação dos 
psiquiatras do IDT na prestação de serviços de urgência psiquiátrica.

A NÍVEL DE CUIDADOS A GRUPOS VULNERÁVEIS
(EG. PESSOAS SEM ABRIGO, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ETC).

A necessidade de assegurar cuidados específicos de saúde mental 
a alguns grupos especialmente vulneráveis é hoje aceite em todo                    
o mundo. Entre estes grupos destacam-se, para além da situação 
já referida das crianças e dos idosos, os sem abrigo e as vítimas de 
violência.

No que se refere às pessoas sem abrigo e aproveitando as experi-
ências já desenvolvidas entre nós, serão desenvolvidos programas 
de saúde mental específicos para esta população nas equipas res-
ponsáveis pelos SLSM onde vivem geralmente os sem abrigo. Numa 
primeira fase, prevê-se o desenvolvimento de um projecto piloto, 
susceptível de extensão após avaliação.

Quanto ao problema da violência doméstica, salienta-se a compe-
tência da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) 
para assegurar a coordenação interministerial necessária ao combate 
à violência doméstica, e promover a discussão pública deste tema.
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Destaca-se a importância de constituir uma rede entre todos os 
organismos públicos e privados que lidam com a violência domés-
tica, para que se estabeleçam regras mínimas de atendimento. 
Para que se possam alcançar estes objectivos, os SLMS deverão 
desenvolver projectos na área da violência doméstica.

COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Relativamente aos doentes inimputáveis, os cuidados psiquiátricos 
são assegurados por três serviços (Lisboa, Porto e Coimbra), deven-
do o seu desenvolvimento e funcionamento futuros ser definido no 
âmbito das negociações em curso entre os Ministérios da Justiça            
e da Saúde.

A prestação de cuidados de saúde mental às pessoas que se    
encontram em estabelecimentos prisionais está integrada nas nego-
ciações em curso entre os Ministérios da Justiça e da Saúde. Para 
elaborar propostas de soluções para estes problemas, é criado um 
grupo de trabalho Saúde Mental/Justiça dedicado a: (1) prestação de 
cuidados de psiquiatria e saúde mental a doentes inimputáveis e a 
pessoas com doenças mentais que se encontram em estabelecimen-
tos prisionais, (2) elaboração de perícias médico-legais psiquiátricas, 
(3) prestação de cuidados por determinação judicial a pessoas com 
problemas de saúde mental, nomeadamente crianças e jovens.

Criação do grupo
Saúde Mental /
Justiça
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LEGISLAÇÃO DE SAÚDE MENTAL E DIREITOS
HUMANOS

FINANCIAMENTO E GESTÃO

A legislação portuguesa mantém-se perfeitamente actualizada, 
já que contempla a generalidade das questões mais relevantes na 
área da saúde mental e respeita, no essencial, as recomendações 
internacionais mais recentes. Não parece, portanto, justificar-se a 
elaboração de uma nova lei de saúde mental, mas sim regulamentar 
alguns aspectos da sua aplicação, nomeadamente quanto à gestão 
do património e das pensões das pessoas residentes nos hospitais 
psiquiátricos.

Os serviços de saúde mental em Portugal têm um sistema de gestão 
e financiamento desadequado e que não propicia o desenvolvimento 
dos cuidados na comunidade. A introdução de profundas mudanças 
no sistema de gestão e financiamento dos serviços de saúde mental 
é uma prioridade absoluta para o futuro.

O estabelecimento de um orçamento nacional para a saúde men-
tal constitui uma medida fundamental para a implementação das 
reformas preconizadas neste Plano.

O estabelecimento de um modelo de financiamento baseado em 
princípios de contratualização é outra medida prioritária, passando, 
para isso, a ser assegurado um centro de responsabilidade/custos 
para os DPSM. Este modelo de financiamento tem em consideração 
as especificidades dos cuidados de saúde mental, pelo que não                   
é centrado apenas nas linhas de produção prevalecentes nos hos-
pitais gerais (internamento, consultas, hospital de dia e urgências),        
o qual é insuficiente para reflectir as actividades realmente desen-
volvidas pelos serviços de saúde mental.

Tal como estabelece a lei, os DPSM deverão passar a constituir 
verdadeiros Centros de Responsabilidade com um orçamento asso-
ciado a um programa contratualizado.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

AVALIAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE

Tendo em linha de conta as vantagens que a informação traz para 
a tomada de decisões fundamentadas em domínios complexos que 
exigem padrões de qualidade cada vez mais elevados, será desen-
volvido um sistema de informação que proporcione os meios mais 
adequados para suporte à tomada de decisão e à acção na área da 
Saúde Mental e o seu acompanhamento a nível político.

O sistema de informação servirá não só para auxiliar nos proces-
sos de decisão, monitorização e avaliação, mas também para cons-
tituir a base para o estudo e o conhecimento da Saúde Mental em 
Portugal.

O conceito de qualidade e as suas dimensões associadas (avaliação 
de qualidade, garantia de qualidade, melhoria contínua de quali-
dade) ocupam actualmente um lugar estratégico na planificação dos 
serviços de saúde em geral, e dos serviços de psiquiatria e saúde 
mental em particular.

É, pois, necessário aumentar significativamente a expressão dos 
processos de implementação, de avaliação e garantia de qualidade 
nos serviços de psiquiatria e saúde mental do País.

Para se alcançar este objectivo, será desenvolvido e implemen-
tado um processo de avaliação de qualidade dos serviços de psi-
quiatria e saúde mental de acordo com os seguintes passos:

Finalmente, serão desenvolvidas e avaliadas novas formas de gestão 
dos serviços, de modo a permitir uma maior participação e responsa-
bilidade de diversos grupos de profissionais e de organizações não 
governamentais.
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• Identificação de políticas de melhoria da qualidade;
• Elaboração de documentos informativos e normativos;
• Desenvolvimento de procedimentos de acreditação (avaliação 
por agentes externos);
• Monitorização dos serviços de saúde mental (avaliação por 
agentes internos);
• Integração dos procedimentos de avaliação e garantia de quali-
dade na rotina dos serviços;
• Revisão constante dos mecanismos de qualidade;
• Difusão das boas práticas.

O desenvolvimento deste processo toma em consideração os diver-
sos níveis e agentes implicados no planeamento e prestação de cui-
dados, uma vez que não é possível avaliar a qualidade através de 
uma perspectiva única ou isolada.

Tomando em linha de conta a multiplicidade de níveis, dimensões 
e indicadores (estrutura, processo e resultados), o desenvolvimento
e implementação do processo de avaliação de qualidade implica um
conjunto de opções, tais como:

1. O modelo de avaliação – serão simultaneamente desenvolvi-
dos um sistema de monitorização dos serviços, simples e flexível,       
e um sistema de avaliação de âmbito nacional;
2. O agente da avaliação – independentemente dos procedimen-
tos de monitorização interna (rotina), deverá ser efectuada com 
regularidade avaliação por agentes externos, como é preconizado 
pela OMS;
3. O âmbito da avaliação – de acordo com os conhecimentos 
científicos actuais, a avaliação deverá englobar não só variáveis 
de estrutura e de processo, como também de resultados. Isto   
implica a utilização de metodologias e instrumentos de colheita 
de dados comuns nos diversos serviços do país;
4. A selecção de indicadores – constitui uma das áreas mais      
sensíveis e problemáticas na avaliação de qualidade em saúde 
mental, devendo interligar-se com os sistemas de informação    
existentes nos serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde  
e nos organismos centrais e regionais do Ministério da Saúde;
5. A avaliação da satisfação de utentes e familiares deverá fazer 
parte integrante de qualquer processo de avaliação de qualidade
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RECURSOS HUMANOS

O investimento na área dos recursos humanos é decisivo para o êxito 
da reforma dos cuidados de saúde mental que agora se pretende     
iniciar com a aprovação deste Plano. O modelo de organização de  
trabalho na quase totalidade dos serviços continua excessivamente 
centrado no médico e nas intervenções intra-hospitalares. A partici-
pação de outros profissionais (psicólogos, enfermeiros, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacionais, etc.) tem vindo a aumentar, mas 
continua ainda muito longe do indispensável para um adequado   
funcionamento das modernas equipas de saúde mental.

Para superar estas dificuldades, são tomadas medidas para          
redefinir os rácios recomendados para cada grupo profissional, 
tomando em consideração as características do trabalho das 
equipas de saúde mental nos dias de hoje, que apontam para 
uma maior participação de enfermeiros, psicólogos, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacionais e outras profissões relevantes 
para a saúde mental.

São, de seguida, estimadas com rigor as necessidades futuras nos 
vários grupos profissionais, a partir dos rácios aprovados. Só com 
base nesta estimativa se poderá planear a formação e as estratégias 
de contratação dos profissionais das várias disciplinas.

São também accionadas medidas que, por um lado, facilitem         
a formação em serviço dos profissionais, e, por outro, promovam            
a introdução de mudanças na formação pré e pós-graduada das 
várias disciplinas, de modo a permitir uma melhor preparação dos 
profissionais em aspectos essenciais dos cuidados de saúde mental 
do futuro.

Uma distribuição mais equitativa dos recursos humanos dispo-
níveis entre os grandes centros e a periferia só se poderá atingir 
através da combinação de vários tipos de medidas. Fundamental-
mente, importa interromper o ciclo criado no passado, em que se                
foram admitindo sem critério mais profissionais em alguns serviços 
do Porto, Coimbra e Lisboa. Para interromper este ciclo, são, por 
um lado, restringidas as entradas de novos profissionais em Porto,   
Coimbra e Lisboa aos casos em que estes novos profissionais fiquem 
claramente vinculados a Equipas Comunitárias dos Serviços Locais, 
e, por outro, são criados mecanismos que facilitem a fixação de  

A participação de
outros profis-
sionais continua
ainda muito longe
do indispensável

Distribuição mais
equitativa dos re-
cursos humanos 
disponíveis
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profissionais nos serviços fora das três principais cidades do País. 
Para facilitar a fixação de profissionais nos locais onde existem 
maiores carências, recorre-se a diferentes estratégias. Para tornar 
mais atractivo o seu trabalho, são tomadas medidas que passam pela 
criação de incentivos financeiros e de boas condições de trabalho aos 
profissionais envolvidos. Por outro lado, é promovida a vinculação 
precoce de profissionais a estes serviços, na fase em que realizam      
o internato.

ARTICULAÇÃO COM AS ORDENS RELIGIOSAS E
MISERICÓRDIAS

As Ordens Religiosas têm representado, no conjunto do sistema   
prestador de cuidados de saúde mental em Portugal, uma parte              
muito significativa das respostas disponíveis. A sua articulação com 
os serviços do SNS está regulada por um acordo que vigora há mais 
de duas décadas e que deve ser actualizado.

Proceder-se-á, assim, a uma revisão daquele acordo, tendo em 
conta a legislação que enquadre os acordos com o sector social,       
nomeadamente o diploma que regulamente as respostas diferencia-
das de cuidados continuados integrados de saúde mental, diferen-
ciando mais claramente os cuidados na doença aguda dos de longa 
duração (cuidados continuados) e tornando mais claras as relações 
de cooperação assistencial, através da definição de regras de refe-
renciação entre os serviços públicos e os estabelecimentos depen-
dentes dos Institutos das Ordens Religiosas.

O novo acordo definirá ainda um modelo de financiamento            
assente em programas concretos, ajustados ao tipo de doente 
e de cuidados.

São igualmente criadas condições para que estas instituições se pos-
sam integrar no processo de reconfiguração do modelo assistencial,
garantindo-lhes o acesso aos programas de desinstitucionalização 
que venham a ser desenvolvidos.

Além das Ordens Religiosas, também a Santa Casa da Misericór-
dia do Porto, que retomou a gestão do Hospital do Conde de Ferreira, 
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INVESTIGAÇÃO

dando continuidade a perto de um século de actividade, tem sido um 
parceiro nesta área da prestação de cuidados.

São assim desenvolvidas as iniciativas necessárias para se en-
contrar um novo modelo de protocolo que obedeça aos mesmos
princípios definidos para as Ordens Religiosas e que enquadre     
a cooperação que tem existido com estas Instituições.

Embora uma parte significativa da investigação seja realizada em 
ambiente académico, a prática de investigação é uma área que 
deve ser fomentada, alargada a contextos não académicos e difun-
dida/ disponibilizada ao maior número possível de profissionais de               
psiquiatria e saúde mental.

Para tal, são desenvolvidas acções a nível da divulgação regular 
da actividade científica, do financiamento de projectos de investi-
gação, da formação em investigação clínica e avaliação de serviços, 
assim como da promoção de uma experiência de investigação                          
durante a fase do internato da especialidade de psiquiatria.



IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
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IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

A experiência obtida, tanto em Portugal, como noutros países,        
mostra que a principal razão pela qual muitos dos processos de      
melhoria dos cuidados de saúde mental não conseguem alcançar 
os objectivos pretendidos tem a ver com dificuldades de implemen-
tação. Na verdade, a implementação das reformas dos serviços de 
saúde mental é, hoje em dia, um processo complexo, que envolve 
mudanças importantes a nível de instalações, distribuição e for-
mação dos recursos humanos, desenvolvimento de novos métodos 
de trabalho e afectação de recursos financeiros, entre outros.

De acordo com as recomendações da OMS nesta matéria, impor-
ta assegurar, em primeiro lugar, a existência de uma entidade que         
assuma a responsabilidade da coordenação da execução do plano      
e que possua as competências técnicas indispensáveis, bem como         
a capacidade de decisão necessária para conduzir com êxito um pro-
cesso de reforma que implica mudanças estruturais importantes.

A necessidade desta coordenação foi proposta pela Comissão 
Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental,               
que incluiu entre as suas recomendações a criação de uma unidade 
coordenadora da implementação do Plano de Saúde Mental, no âm-
bito do Ministério da Saúde e, igualmente, a existência, em cada 
Administração Regional de Saúde, de uma unidade ou equipa com 
a competência técnica indispensável para a coordenação das acções 
de âmbito regional.

Assim, está previsto o desenvolvimento do Plano no âmbito do 
Alto Comissariado da Saúde, bem como a nomeação de um coorde-
nador nacional.

A divulgação e discussão do Plano entre todas as pessoas que, 
directa ou indirectamente, têm a ver com prestação de cuidados de 
saúde mental, em particular a partir do SNS, é essencial à promoção 
de uma ampla participação na implementação do Plano, pelo que se 
prevê a organização de conferências e reuniões para este fim.

O êxito da implementação do Plano depende, também, da capaci-
dade de liderança dos que têm a responsabilidade da organização 
dos cuidados a nível das ARS, I.P. e das direcções dos serviços         
e programas de saúde mental, pelo que se promoverá um progra-
ma nacional de formação de dirigentes em organização e melho-
ria dos cuidados de saúde mental, com a colaboração de centros 
de formação competentes neste domínio.



O desenvolvimento de experiências de demonstração é outra estraté-
gia de eficácia comprovada na implementação de reformas de serviços. 
São, assim, promovidas experiências deste tipo nas áreas de maior  
inovação, como por exemplo, projectos de equipas e unidades de 
saúde mental comunitária e projectos de cuidados continuados.

Em complemento da monitorização e avaliação interna, prevê-se 
uma avaliação externa da reforma, a executar com a colaboração 
da OMS, entre 2007 e 2012.
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR

IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE MENTAL

Divulgação do plano entre profissionais,
utentes, familiares, ONG e outras enti-
dades da comunidade

ACS, CNP Até 31/3/08 Número de activida-
des de divulgação
realizadas

Organização de uma conferência nacio-
nal sobre o plano, com a participação de 
representantes das várias associações 
profissionais e científicas de psiquiatria 
e saúde mental do país, bem como de 
peritos da OMS

CNP Entre 15/12/07
e 31/7/08

Conferência realizada

Desenvolvimento de Programa nacional 
de formação de dirigentes em organização      
e melhoria de serviços de saúde mental

CNP, com a colaboração 
de universidades

Entre 15/12/07
e 30/6/09

Número de activi-
dades de formação

Desenvolvimento de experiências pi-
loto (projectos de equipas e unidades de 
saúde mental comunitária)

CNP e serviços de saú-
de mental a determinar

Entre 1/2/08 e
30/9/12

Número de projectos

Desenvolvimento de experiências piloto
e projectos de cuidados continuados

CNRCCI e CNP Até 31/12/16 Número de projectos
implementados

Avaliação externa da implementação do 
plano Protocolo de cooperação com a OMS

Ministério da Saúde,
ACS

Entre 15/12/07
e 30/9/12

Elaboração do Proto-
colo Relatórios de
avaliação

LEGISLAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Criação de Grupo de Trabalho sobre Direi-
tos Humanos e Saúde Mental

CNP, Ministério da Jus- 
tiça, Conselho Nacional 
de Saúde Mental e             
Associações de Utentes 
e Familiares

31/3/08 Constituição do Grupo

INFORMAÇÃO, FINANCIAMENTO E GESTÃO

Criação de um sistema de informação que 
garanta, com eficiência, a recolha e trata-
mento da informação de todas as institu-
ições prestadoras

Ministério da Saúde
(ACSS, CNP)

31/12/08 Sistema instalado em 
todas as instituições

Estabelecer um orçamento nacional para
a saúde mental

A partir de
2008

Orçamento definido

Implementar modelo de financiamento   
baseado em princípios de contratualização

31/3/08 Orçamento-programa
2009

Passagem dos DPSM a Centros de Res-
ponsabilidade

CNP, ACSS, ARS, admi-
nistrações dos hospitais 
e direcções dos DPSM

Até final de
2008

2 experiências piloto

Até 31/12/10 30% dos DPSM

Até 31/12/12 Todos os DPSM

Desenvolvimento de projectos inovadores 
de gestão de serviços com participação 
dos grupos de profissionais ou organiza-
ções não governamentais

CNP, ACSS Até 31/12/08
3 experiências

Número de projectos
lançados
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR

RECURSOS HUMANOS

Levantamento, por estabelecimento de 
saúde, dos profissionais que estão a tra-
balhar em serviços de saúde mental ou 
com intervenção em saúde mental.

ACSS, ARS e CNP Até 30/6/08 Relatório elaborado

Definir o modelo de funcionamento das 
equipas dos serviços de saúde mental e as 
atribuições dos diferentes profissionais que 
integram estas equipas. Redefinir os rácios 
recomendados para cada grupo profissional

CNP em colaboração 
com a ACSS

Até 30/6/08 Documento com
modelo definido

Estimar as necessidades previsíveis de 
profissionais de saúde mental nos próxi-
mos 10 anos

Equipa de trabalho cons-
tituída pela CNP, ACSS    
e ARS, com colaboração 
das Unidades de Mis-
são para os Cuidazzdos 
Primários e para os 
Cuidados Continuados 
Integrados

Até 30/10/08 Documento com esti-
mativa efectuada

Elaborar e implementar um plano de for-
mação em serviço para profissionais chave 
no desenvolvimento de novos serviços de 
saúde mental

CNP com a colaboração 
da OMS, instituições 
de ensino do país com 
especial competência 
na matéria e ACSS

Elaboração até
31/03/08.
Implementação
entre 1/4/08 e
31/12/12

Plano elaborado.
Acções de formação
efectivadas

Acordar com as autoridades com compe-
tência na matéria a introdução de mudan-
ças na formação pós-graduada dos dife-
rentes grupos profissionais envolvidos na 
prestação de cuidados de saúde mental 
que facilitem uma participação mais efi-
ciente destes profissionais em serviços     
e programas de base comunitária

CNP e ACSS, em colabo-
ração com as Ordens 
dos Médicos e dos En-
fermeiros, a Associação 
Pró-Ordem dos Psicó-
logos, etc.

Até 31/10/08 Protocolo de acordo
celebrado

Elaboração de um plano de vagas de Inter-
nato de Psiquiatria e Psiquiatria da Infân-
cia e Adolescência, que tome em conside-
ração a necessidade de facilitar a fixação 
de médicos aos serviços menos centrali-
zados, e, ao mesmo tempo, garantir uma 
formação sólida dos novos psiquiatras

ACSS em colaboração
com ARS e CNP

Até 31/10/08 Documento com plano

Elaborar plano de contratações privi-
legiando explicitamente as Equipas de 
Saúde Mental Comunitária (ESMC)

ACSS, ARS, CNP e conse-
lhos de administração dos 
HP e hospitais gerais de 
Porto, Coimbra e Lisboa

01/10/07 a
31/12/08

Contratos efectuados

Reforçar os recursos humanos dos Serviços 
Locais de Saúde Mental mais periféricos, 
utilizando quando necessário os mecanis-
mos de mobilidade actualmente existentes

ACSS, conselhos de 
administração de HP        
e de hospitais gerais de 
Lisboa, Porto e Coimbra, 
conselhos de adminis-
tração dos serviços peri-
féricos em questão

Até 31/7/09 Evolução do número
de profissionais
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR

Elaborar um novo modelo remuneratório 
dos profissionais das ESMC, que inclua, 
além de uma remuneração base, suple-
mentos relacionados com a produtivi-
dade, bem como prémios relacionados
com a complexidade e qualidade do tra-
balho desenvolvido

ACSS, CNP Até 31/12/08 Documento com novo
modelo

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL – MEDIDAS GERAIS

Definição dos princípios orientadores do 
funcionamento das USMC/ECSM e dos 
requisitos estruturais e humanos indis-
pensáveis para o seu desenvolvimento

CNP Até 31/7/08 Documento técnico
terminado

Desenvolvimento e avaliação de experiên-
cias piloto nas várias regiões do país, des-
tinadas a testar a efectividade de USMC/
ECSM, que prestem cuidados a um sector 
geo-demográfico determinado e incluam:
1- Programa integrado para Doentes Men-
tais Graves, com manejo de casos por 
terapeutas de referência; 2- Programa de 
ligação com a Saúde Familiar e apoio a per-
turbações mentais comuns; 3- Programa de 
apoio a doentes idosos; 4- Programa de pre-
venção nas áreas da depressão e suicídio

CNP, ARS Até 31/12/10 Número de experiên-
cias a funcionar

Dados de actividade
e custos

Organização progressiva nos SLSM de 
Unidades ou Equipas de Saúde Mental 
Comunitária (USMC/ECSM), responsáveis 
pelos cuidados prestados a sectores de 
cerca de 80.000 habitantes, de acordo 
com a alínea a) do número 2 do artº 10º 
do Decreto-Lei 35/99, de 5 de Fevereiro

. Até final de
2008
. Até 2012
. Até 2016

Entrada em funciona-
mento de USMC/EC-
SMC: 5 Unidades
Pelo menos uma por
SLSM Cobertura total

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL – PLANEAMENTO REGIONAL

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO NORTE

Funcionamento com plano de actividades 
próprio e dotação de orçamento privativo 
das Equipas Comunitárias de Matosi-
nhos, Porto, Póvoa/Vila do Conde e Santo 
Tirso/Trofa, do HML. Preparação da sua 
transferência para o Hospital Geral de 
Santo António, Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos e para os Centros Hospi-
talares de Póvoa de Varzim/Vila do Conde 
e do Médio Ave

CNP, ARS Norte 31/12/08
[Preparação de
transferência
em função do
desenvolvimen-
to  de novos 
serviços

Planos de actividades
e orçamentos

Criação dos Serviços de Psiquiatria e 
Saúde Mental naqueles hospitais visando 
a transferência de responsabilidades

Até 31/12/08 Serviços criados

Desenvolvimento de serviços de âmbito
regional no HML

Até 31/12/08 Serviços regionais
criados
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO NORTE

Consolidação das medidas tomadas no 
período anterior, com o desenvolvimento 
de diversas respostas na comunidade 
nas diferentes áreas assistenciais

CNP, ARS Norte Até 31/12/16 Serviços e unidades
criados

Como resultado do alargamento da área 
da ARS Norte até aos limites da NUT II 
Norte, as áreas a sul do Douro transitaram 
para SLSM da Região e será criado o DPSM 
do Hospital de S. Sebastião

Até 31/12/08 DPSM do Hospital de
S. Sebastião criado

Medidas para a reabilitação e desinstitu-
cionalização de doentes psiquiátricos de
acordo com plano a definir

CNRCCI, CNP, ARS
Norte

Até 31/12/16 Unidades criadas

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO CENTRO

Criação do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Coimbra juntando o HSC, o Hospital do 
Lorvão e Centro Psiquiátrico de Recupe-
ração de Arnes, com sede no HSC

CNP, ARS Centro Até 31/1/08 Centro Hospitalar
criado

Acerto das áreas de influência dos vários
serviços de acordo com a nova configu-
ração da região Centro

Até 31/12/08 Documento com novas 
áreas de influência

Transferência dos serviços locais da área
afecta ao Hospital do Lorvão para o HSC 
e integração das Unidades de Agudos de 
ambos no HSC

Até 31/12/08 Transferência efectuada

Criação das Unidades de Saúde Mental 
Comunitária de Pinhal Interior e Litoral 
Sul, afectas ao Centro Hospitalar Psiqui-
átrico de Coimbra

Até 31/12/08 Unidades criadas

Criação da Unidade de Saúde Mental Comu-
nitária do Litoral Norte, afecta aos HUC

Até 31/12/09 Unidade criada

Reorganização do atendimento das urgên-
cias de Coimbra num único local

Até 31/12/08 Funcionamento cen-
tralizado da urgência

Desenvolvimento das Unidades de 
Saúde Mental Comunitária de Pinhal Sul                    
e Coimbra Norte

Até 31/12/12 Relatórios sobre
funcionamento das
novas unidades

Transferência do internamento de agu-
dos do Centro Hospitalar Psiquiátrico de  
Coimbra para hospital geral

Até 31/12/16 Novo DPSM criado 
e dados de actividade
assistencial

Medidas para a reabilitação e desinstitu-
cionalização de doentes psiquiátricos de
acordo com plano a definir

CNRCCI, CNP, ARS
Centro

Até 31/12/16 Número de doentes
envolvidos
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DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

Constituição de um Centro Hospitalar 
juntando o HJM e o HMB

CNP, ARS LVT Até 31/12/07 Centro Hospitalar
criado

Abertura do internamento do Hospital   
Garcia de Orta e transferência da respon-
sabilidade assistencial plena da área de         
Almada/Seixal para o DPSM deste hospital

Até 31/7/08 Dados de actividade
assistencial

Funcionamento com plano de actividades 
próprio e orçamento privativo da Equipa 
Comunitária de Sintra do HMB e pre-
paração da sua transferência para o HFF

Até 31/12/08 Plano de actividades
e orçamento

Criação de DPSM no Centro Hospitalar de 
Lisboa, Zona Central, de modo a integrar 
desde já a valência de saúde mental na 
preparação em curso do futuro Hospital
Todos os Santos

Até 31/12/08 Diploma de criação

Funcionamento com plano de actividades 
próprio e dotação de orçamento privativo 
da Equipa Comunitária de Loures do HJM
e início de preparação da sua transferên-
cia para o novo hospital de Loures

Até 31/12/08 Plano de actividades
e orçamento

Funcionamento com plano de actividades 
próprio e dotação de orçamento privativo 
da Equipa Comunitária de Torres Vedras do 
HJM e início de planeamento da criação do 
DPSM de Torres Vedras/Caldas da Rainha

CNP, ARS Lisboa e Vale
do Tejo

Até 31/12/09 Plano de actividades
e orçamento

Funcionamento com plano de actividades 
próprio e dotação de orçamento privativo 
da Equipa Comunitária de Vila Franca de 
Xira e início de planeamento da criação do 
DPSM do Hospital Reynaldo dos Santos

Até 31/12/09 Plano de actividades
e orçamento

Novas instalações para o DPSM do CHLO Até 30/6/09 Novas instalações
criadas

Reestruturação das urgências psiquiátri-
cas de Lisboa e Vale do Tejo: Concen-
tração do atendimento das urgências

Até 31/12/08 Dados sobre activi-
dade assistencial

Contratação de mais pessoal no Centro 
Hospitalar Médio Tejo, de modo a asse-
gurar o funcionamento do internamento

Até 31/12/08 Profissionais con-
tratados

Redefinição das áreas de influência 
dos vários serviços de saúde mental da 
Região, de acordo com as novas áreas de 
influência dos hospitais gerais

Até 31/12/08 Documento com 
novas áreas de
influência

Aumento do número de camas do inter-
namento do DPSM do HFF

Até 31/12/12 Relatório da ampli-
ação

Transferência dos cuidados de saúde men-
tal da área de Sintra para o DPSM do HFF

Até 31/12/12 Dados da actividade
assistencial
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

Criação dos DPSM de Torres Vedras/     
Caldas da Rainha, do Centro Hospitalar 
de Cascais, Loures, Reynaldo dos Santos       
e Todos os Santos

CNP, ARS Lisboa e Vale
do Tejo

Até 31/12/12 Diplomas de criação

Transferência dos cuidados de saúde 
mental das áreas de influência do Centro 
Hospitalar de Cascais, dos hospitais de 
Loures, Reynaldo dos Santos, Todos os 
Santos e Torres Vedras/ Caldas da Rainha 
para os DPSM nestes hospitais

Até 31/12/12 Dados da actividade
assistencial

Construção das instalações do DPSM de 
Torres Vedras/ Caldas da Rainha

Até 31/12/12 Relatórios da obra

Medidas para a reabilitação e desinstitu-
cionalização de doentes psiquiátricos de 
acordo com plano a definir

CNRCCI, CNP, ARS LVT Até 31/12/16 Número de doentes
envolvidos

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO ALENTEJO

Criação de condições para a instalação da 
unidade de internamento para doentes 
agudos no Hospital do Espírito Santo 
(Évora)

CNP, ARS Alentejo Até 31/12/08 Nova unidade criada

Desenvolvimento de um programa que 
permita assegurar a continuidade dos cui-
dados essenciais às populações do distrito 
de Beja, através do reforço da equipa de 
saúde mental (projecto piloto, a desen-
volver com carácter de urgência) e assegu-
rar a criação de unidade de internamento

Até 31/12/08 Dados sobre activi-
dades assistenciais

Assegurar a criação de um novo internamen-
to de agudos integrado no edifício da Uni-
dade Local de Saúde do Norte Alentejano

Até 31/12/08 Novo internamento
criado

Melhorar o atendimento das urgências 
nos vários distritos, explorando a possi-
bilidade de estabelecer formas de coope-
ração entre eles.

Até 31/12/08 Protocolo de acordo
efectuado

Medidas para a reabilitação e desinstitu-
cionalização de doentes psiquiátricos de
acordo com plano a definir

CNRCCI, CNP, ARS
Alentejo

Até 31/12/16 Alternativas criadas

DESENVOLVIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO ALGARVE

Incluir um novo DPSM no programa do 
novo hospital central do Algarve

CNP, ARS Algarve Até 31/3/08 Programa funcional
do novo hospital

Desenvolver um projecto de Unidade ou 
Equipa de saúde mental comunitária

Até 31/12/08 Documento com
projecto

Reorganizar o atendimento das urgências Até 31/12/08 Protocolo de acordo
efectuado

Medidas para a reabilitação e desinstitu-
cionalização de doentes psiquiátricos de
acordo com plano a definir

CNRCCI, CNP, ARS
Algarve

Até 31/12/16 Unidades criadas
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Criação de Novas Unidades/ Serviços: CNP, ARS Nº de unidades
criadas

4 na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 2 na 
Região Centro; 3 na Região Norte

Até 31/12/09

2 na Região Alentejo; 2 na Região Algarve Até 31/12/12

Nos novos Hospitais, de acordo com as 
necessidades locais

Até 31/12/16

Abertura de 1 Unidade de Internamento 
no Departamento de Psiquiatria da Infân-
cia e Adolescência de Coimbra

CNP, ACSS, ARS Centro Até 31/12/09 Abertura da unidade

Criação de 10 Equipas piloto de Saúde 
Mental Comunitária

Até 31/12/09 Arranque das equipas

Criação de novas Equipas ACSS, ARS Até 31/12/16 Arranque das equipas

Estudar a possibilidade de, integradamente 
com as políticas de infância e juventude, cri-
ar estruturas residenciais na comunidade

CNRCCI, CNP e MTSS De acordo com
plano

Residências criadas

Criação de grupo de trabalho misto para 
definição de respostas a problemas de 
Crianças e Jovens em Risco

CNP, MTSS, Ministérios 
da Justiça e da Educação

31/3/08 Protocolo do acordo

Formação de médicos especialistas e 
acordo com plano de vagas a definir

CNP, ACSS, ARS Até 31/12/09
Até 31/12/12
Até 31/12/16

Nº de internos que
concluem a formação

Programa de Saúde Mental na Gravidez 
e Primeira Infância – European Early          
Promotion Project

CNP Até 31/12/09 Implementação do
programa

MELHORIA DA QUALIDADE

Desenvolvimento de uma política de ava-
liação e garantia de qualidade (metodo-
logia, selecção de indicadores, processo 
de implementação, recurso a entidades 
externas de avaliação)

CNP Até 30/6/08 Documento pronto

Avaliação de qualidade dos serviços nacio-
nais, abrangendo os vários dispositivos de 
prestação de cuidados e a área de cumpri-
mento de direitos dos doentes (através do 
recurso a instrumentos da OMS)

SLSM, entidade ex-
terna
de avaliação

Até 31/12/08 Proporção de Uni-
dades
em que o processo
foi finalizado

Avaliação dos níveis de satisfação dos 
utentes dos serviços de psiquiatria, 
englobando elementos quantitativos e 
qualitativos

CNP – desenho do mode-
lo de avaliação

Até 30/6/2008 Nível médio de satis-
fação dos utentes dos
serviços de psiquia-
tria (diferenciando os
vários dispositivos)

SLSM – implementação A partir de
1/10/08
. Aplicação de
rotina
. Análise pelo
menos anual



48 Plano Nacional de Saúde Mental 2007—2016
Resumo Executivo Implementação e Avaliação

ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

MELHORIA DA QUALIDADE

Implementação de normas de tipo organi-
zativo na actividade de rotina em todos os 
serviços do país (eg, protocolo de  recep-
ção e acolhimento, direitos e deveres de 
utentes, informação genérica sobre os 
processos terapêuticos)

CNP – coordenação da 
elaboração das normas
e guidelines

Até 31/10/08 Proporção de serviços
que têm um sistema 
de normas organizati-
vas implementado

Implementação de normas de boas práti-
cas assistenciais

CNP – definição das
normas

SLSM – implementação

Até 31/12/08 Normas elaboradas e
implementadas

Elaboração e implementação de normas 
sobre programas terapêuticos integrados 
para doentes com perturbações psiqui-
átricas graves, incluindo reabilitação, de 
acordo com a evidência científica

SLSM – implementação Até 31/10/08 Normas produzidas
e difundidas pelos
Serviços

Até 31/12/08 Proporção de 
Serviços com normas 
implementadas

INVESTIGAÇÃO

Levantamento regular e divulgação efec-
tiva da produção científica na área da 
psiquiatria e saúde mental realizada em 
Portugal ou com a participação de profis-
sionais portugueses

CNP Levantamento
efectuado
durante os
3 primeiros
meses de cada
ano

Apresentação da
produção científica
(indexada) de2007
em website até 30 de
Abril de 2008
A partir daí, manter
com regularidade
anual

Negociação de uma linha de financia-
mento para investigação em epidemio-
logia e em avaliação de programas de 
intervenção integrada em psiquiatria e 
saúde mental

CNP, FCT Negociação a
ser efectuada
até 31/12/08

Acordo firmado

Organização de dois cursos modulares 
de curta duração (na área de investi-
gação clínica e na área de avaliação 
de programas e serviços), que possam 
ser efectuados em diversos pontos do 
país, nomeadamente fora dos grandes 
centros urbanos, com dois objectivos:  
1- melhorar as competências em meto-
dologia de investigação e 2- fomentar 
a criação informal de redes de investi-
gação entre diversos centros com inte-
resses similares

Promoção a cargo da 
CNP, com colaboração
de profissionais, servi-
ços, departamentos 
com experiência cientí-
fica reconhecida

Organização
dos módulos
até 31/7/08

Módulos disponíveis
até 31/3/08

Início dos cursos em
2008

Implementação de 3 a 5 projectos-piloto de 
avaliação de serviços ou de efectividade de 
programas de intervenção integrada (eg, 
perturbações psicóticas, ligação aos cuida-
dos primários de saúde, suicídio, psiquia-
tria da infância e adolescência)

Promoção e selecção 
dos projectos (median-
te candidatura) a cargo 
da CNP, com financia-
mento público

Elaboração e
selecção até
30/10/08

Selecção dos projec-
tos terminada em
30/6/08

Início dos projectos
em Julho de 2008
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

Estimular a prática de investigação       
durante os Internatos Médicos (psiquia-
tria, psiquiatria da infância e adolescên-
cia), através da criação de um estágio 
obrigatório de investigação, realizado 
em instituição credenciada em Portugal 
ou no estrangeiro, com a duração mínima 
de 3 meses, a negociar com as entidades 
competentes na matéria

Colégios das Especia-
lidades da Ordem dos 
Médicos, em colabo-
ração com os Departa-
mentos Universitários
de Psiquiatria e Saúde
Mental

Negociação
efectuada até
31/12/08

Início em 2008 ou no
momento da revisão
dos conteúdos dos
Internatos

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS

Definição dos princípios orientadores do 
desenvolvimento e funcionamento das 
unidades para doentes inimputáveis

Ministérios da Justiça  e 
da Saúde

Até 31/10/08 Documento terminado

Definição dos princípios orientadores do 
desenvolvimento e funcionamento das uni-
dades para “doentes difíceis” e para per-
turbações do comportamento alimentar

CNP Até 31/10/08 Documento terminado

Elaboração do plano de desenvolvimento
das unidades regionais

Até 31/10/08 Plano terminado

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS

Desenvolver os serviços locais de saúde 
mental assegurados pelos HP, reforçando 
a intervenção comunitária

Administrações dos HP Início imediato.
Todas as 
equipas com 
orçamento 
próprio em 
2009

Número de equipas
com orçamento   
próprio. Actividades
assistenciais

Concentrar o internamento de doentes
agudos em HP de Coimbra, no HSC

Administração do Cen-
tro Hospitalar Psiqui-
átrico de Coimbra

Até 31/12/08 Número de doentes
internados nos HP de
Coimbra

Transferir para os novos hospitais gerais
os serviços locais das respectivas áreas
de influência

CNP,administrações 
dos HP, administrações
dos novos Hospitais 
Gerais com Psiquiatria

À medida que
forem sendo
criados

DPSM criados

Concentrar as respostas prestadas por HP 
em Porto, Coimbra e Lisboa num único 
hospital em cada cidade (HJM, HML e HSC)

CNP, administrações
dos HP

Até 31/12/12 Número de HP em
Lisboa e Coimbra

Transferir todos os serviços locais de 
saúde mental ainda dependentes de HP
para DPSM com base em hospitais gerais

CNP, administrações dos 
HP, administrações dos 
novos Hospitais Gerais 
com Psiquiatria

31/12/16 DPSM criados

Reorganizar os espaços e reconverter os 
recursos dos HJM, HML e HSC, de modo a 
assegurar o funcionamento dos serviços 
regionais de saúde mental de base instituci-
onal previstos em Lisboa, Porto e Coimbra.

CNP, Administrações
dos HP

Progressiva-
mente, até
31/12/2016

Serviços regionais
criados
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS

Preparar a saída dos doentes a desins-
titucionalizar

CNRCCI e CNP De acordo 
com o ritmo 
de criação de 
estruturas 
dos cuidados 
continuados

Número de doentes
desinstitucionali-     
zados

REABILITAÇÃO, DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO SOCIAL E CUIDADOS CONTINUADOS

Aprovação do Diploma sobre as respostas 
de cuidados continuados no âmbito da
saúde mental )

MTSS, CNRCCI e CNP 31/3/08 Diploma aprovado

Nomeação do Grupo Técnico Coordena-
dor das respostas de cuidados continu-
ados no âmbito da saúde mental a nível
nacional

31/01/08 Nomeação efectuada

Elaboração do Plano de Acção do Grupo 
Técnico Coordenador das respostas 
de cuidados continuados no âmbito da 
saúde mental a nível nacional

MTSS, CNRCCI e CNP Até 31/7/08 Plano elaborado

Lançamento de experiências piloto de 
acordo com plano a definir

CNRCCI, MTSS e CNP 30/6/08 Experiências iniciadas

Desenvolvimento de experiências piloto 
e projectos de cuidados continuados de 
acordo com plano a definir

CNRCCI, MTSS e CNP Entre 15/12/07
e 30/9/12

Número de projectos

Regulamentação do emprego apoiado 
para pessoas com doença mental no âm-
bito da revisão das políticas de emprego
activo em curso.

CNP, Instituto do 
Emprego e Formação
Profissional / MTSS

31/12/08 Projecto de diploma
legal

Regulamentação da habitação apoiada CNP, Instituto da Habi-
tação e Reabilitação
Urbana

31/12/08 Parcerias com as
autarquias

Lançamento de projectos de Cuidados 
Continuados Integrados de Saúde Mental 
de acordo com o plano a definir

CNRCCI, CNP e MTSS Projectos de
acordo com
plano nacional
(2008-2016)

Relatórios dos
projectos

Medidas para reabilitação e desinstituci-
onalização de doentes psiquiátricos de 
acordo com plano a definir.

CNRCCI, CNP, ACSS,
ARS

Entre 15/12/07
e
31/12/16

Número de doentes
envolvidos em proces-
so de reabilitação
e de novas unidades

Apoio do desenvolvimento de ONG que 
representam utentes e famílias e grupos 
de auto-ajuda, de acordo com a legis-
lação própria

CNP, INR / MTSS A partir de
2008

Apoios financeiros e
de outro tipo dispen-
sados
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

ARTICULAÇÃO COM AS ORDENS RELIGIOSAS E MISERICÓRDIA DO PORTO

Constituição de um grupo de trabalho 
misto para elaborar uma proposta con-
creta de revisão do acordo de 1983 com 
as Ordens Religiosas

CNRCCI, CNP Proposta
apresentada
até 31/7/08

Documento c/ 
proposta

Definição de um protocolo de cooperação 
com as Ordens Religiosas

Até 31/12/08 Protocolo acordado

Constituição de um grupo de trabalho 
misto para elaborar uma proposta con-
creta de revisão do Protocolo com a San-
ta Casa da Misericórdia do Porto

CNRCCI, CNP, ARS
Norte

Proposta
apresentada
até 31/7/08

Documento c/ 
proposta

Definição de um protocolo de coope-
ração com a Santa Casa da Misericórdia 
do Porto

Até 31/12/08 Protocolo acordado

SAÚDE MENTAL E CUIDADOS PRIMÁRIOS

Promover Acções de Formação / Sensi-
bilização dos clínicos gerais na área da 
Saúde Mental nos Centros Saúde

Departamentos de Psi-
quiatria / SLSM (em arti-
culação com os vários 
Centros de Saúde da 
área geográfica)

Anual, de 2008
em diante

Nº de sessões / ano

Promover a articulação com os Cuidados 
de Saúde Primários

MCSP, CNP:

Departamentos de
Psiquiatria/ SLSM

Direcção dos Centros
de Saúde

Anual, de 2008
em diante

Nº de reuniões / ano

Promover a melhoria da informação de 
referenciação e de retorno

Anual, de 2008
em diante

Relatório anual com 
análise crítica e pro-
postas de melhoria /
Unidade de Saúde 
Mental

Promover a divulgação e partilha de in-
formação sobre indicadores de Saúde 
Mental na população a cargo

2008 em
diante

Relatório anual /
Unidade de Saúde
Mental

ARTICULAÇÃO INTERSECTORIAL NA ÁREA DA PREVENÇÃO/PROMOÇÃO

Luta contra o estigma CNP, comunicação 
social, ONG, utentes e
famílias

2008-2010 Campanha Nacional
Antiestigma

Apoio a grupos vulneráveis ou em risco 
social

CNP, MTSS 2008-2016 Cooperação com as 
Comissões de Pro-
tecção de Crianças e 
Jovens em Risco

Luta contra a exclusão social dos sem 
abrigo

CNP, MTSS, autarquias 2008-2010 Parceria com a
Câmara Municipal de
Lisboa

Criação de Plataforma de Acção para a 
Prevenção em Saúde Mental (cooperação 
entre os diversos sectores das políticas)

CNP, MTSS, da Saúde e
da Educação

Até 31/12/08 Protocolo da Plata-
forma
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ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE CALENDÁRIO INDICADOR 

ARTICULAÇÃO INTERSECTORIAL NA ÁREA DA PREVENÇÃO/PROMOÇÃO

Prevenção do suicídio e da depressão CNP, MCSP Avaliação de
modelo até
31/12/08
Disseminação
de modelo
entre 1/1/09 e
31/12/12

Relatórios de ava-
liação

Estabelecimento de acordo com o IDT 
sobre prevenção do abuso do álcool e 
das drogas

CNP, IDT 31/12/08 Protocolo do acordo

Prevenção da violência doméstica e do 
abuso infantil

CNP, MTSS, da Edu-
cação,
CIG

Avaliação de
modelo até
31/12/08
Disseminação
de modelo
entre 1/1/09 e
31/12/12

Relatórios de ava-
liação

ARTICULAÇÃO COM O INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA

Definição dos princípios de colaboração 
entre os serviços de saúde mental e os 
serviços do IDT

CNP, IDT 31/3/08 Documento com
princípios acordados

Participação de médicos psiquiatras do 
IDT na prestação de serviços de urgência 
psiquiátrica

Acordo
negociado até
31/7/08

Documento de acordo
para a inclusão de 
psiquiatras do IDT nas 
escalas de urgência

CUIDADOS PARA OS SEM ABRIGO E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Desenvolvimento de um projecto piloto 
para tratamento de Pessoas Sem Abrigo

CNP Até 31/12/08
Até 31/12/10

Projecto elaborado
Nº de projectos
iniciados

Integração nas equipas de saúde mental 
comunitária de projectos na área da vio-
lência doméstica

CNP, direcções dos
SLSM, CIG

Até
31/12/2008

Número de projectos
(pelo menos 1 projec-
to em cada região)

Criação de grupo de trabalho Saúde Men-
tal / Justiça para elaborar propostas que 
respondam aos problemas relacionados
com:

CNP, Ministério da
Justiça

Até 31/3/08 Grupo criado

1 – a prestação de cuidados de psiquiatria 
e saúde mental a doentes inimputáveis e a 
pessoas com doenças mentais que se en-
contram em estabelecimentos prisionais;

2 – a elaboração de perícias médico-            
-legais psiquiátricas;

Até 31/7/08
(apresentação
de propostas)

Propostas apresen-
tadas

3 – a prestação de cuidados mandatados 
por decisão judicial a pessoas com prob-
lemas de saúde mental, nomeadamente 
crianças e jovens



Legenda de SIGLAS

ACS
ACSS
ARS
CHLO
CIG
CNRCCI
CNP
DPSM
ESMC
FCT
HFF
HJM
HMB
HML
HP
HSC
HUC
IDT
INR
MCSP
MTSS
OMS
ONG
RNCCISM
SLSM
SNS
USMC

Alto-Comissariado da Saúde
Administração Central dos Sistemas de Saúde, I.P.
Administração Regional de Saúde, I.P.
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Coordenação Nacional da Rede de Cuidados Continuados Integrados
Coordenação Nacional do Plano de Saúde Mental
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
Equipas de Saúde Mental Comunitárias
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, E.P.E.
Hospital Júlio de Matos
Hospital Miguel Bombarda
Hospital Magalhães Lemos
Hospitais Psiquiátricos
Hospital Sobral Cid
Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E.
Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
Missão para os Cuidados de Saúde Primários
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Organização Mundial de Saúde
Organizações Não Governamentais
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental
Serviço Local de Saúde Mental
Serviço Nacional de Saúde
Unidades de Saúde Mental Comunitárias
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 36/98
de 24 de Julho

Lei de Saúde Mental

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o, das alíneas a) e b) do n.o 1
do artigo 165.o e do n.o 3 do artigo 166.o da Constituição,
para valer como lei geral da República, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objectivos

A presente lei estabelece os princípios gerais da polí-
tica de saúde mental e regula o internamento compulsivo
dos portadores de anomalia psíquica, designadamente
das pessoas com doença mental.

Artigo 2.o

Protecção e promoção da saúde mental

1 — A protecção da saúde mental efectiva-se através
de medidas que contribuam para assegurar ou resta-
belecer o equilíbrio psíquico dos indivíduos, para favo-
recer o desenvolvimento das capacidades envolvidas na
construção da personalidade e para promover a sua inte-
gração crítica no meio social em que vive.

2 — As medidas referidas no número anterior
incluem acções de prevenção primária, secundária e ter-
ciária da doença mental, bem como as que contribuam
para a promoção da saúde mental das populações.

Artigo 3.o

Princípios gerais de política de saúde mental

1 — Sem prejuízo do disposto na Lei de Bases da
Saúde, devem observar-se os seguintes princípios gerais:

a) A prestação de cuidados de saúde mental é pro-
movida prioritariamente a nível da comunidade,
por forma a evitar o afastamento dos doentes
do seu meio habitual e a facilitar a sua rea-
bilitação e inserção social;

b) Os cuidados de saúde mental são prestados no
meio menos restritivo possível;

c) O tratamento de doentes mentais em regime
de internamento ocorre, tendencialmente, em
hospitais gerais;

d) No caso de doentes que fundamentalmente
careçam de reabilitação psicossocial, a prestação
de cuidados é assegurada, de preferência, em
estruturas residenciais, centros de dia e unida-
des de treino e reinserção profissional, inseridos
na comunidade e adaptados ao grau específico
de autonomia dos doentes.

2 — Nos casos previstos na alínea d) do número ante-
rior, os encargos com os serviços prestados no âmbito
da reabilitação e inserção social, apoio residencial e rein-
serção profissional são comparticipados em termos a

definir pelos membros do Governo responsáveis pelas
áreas da saúde, segurança social e emprego.

3 — A prestação de cuidados de saúde mental é asse-
gurada por equipas multidisciplinares habilitadas a res-
ponder, de forma coordenada, aos aspectos médicos,
psicológicos, sociais, de enfermagem e de reabilitação.

Artigo 4.o

Conselho Nacional de Saúde Mental

1 — O Conselho Nacional de Saúde Mental é o órgão
de consulta do Governo em matéria de política de saúde
mental, nele estando representadas as entidades inte-
ressadas no funcionamento do sistema de saúde mental,
designadamente as associações de familiares e de uten-
tes, os subsistemas de saúde, os profissionais de saúde
mental e os departamentos governamentais com áreas
de actuação conexas.

2 — A composição, as competências e o funciona-
mento do Conselho Nacional de Saúde Mental constam
de decreto-lei.

Artigo 5.o

Direitos e deveres do utente

1 — Sem prejuízo do previsto na Lei de Bases da
Saúde, o utente dos serviços de saúde mental tem ainda
o direito de:

a) Ser informado, por forma adequada, dos seus
direitos, bem como do plano terapêutico pro-
posto e seus efeitos previsíveis;

b) Receber tratamento e protecção, no respeito
pela sua individualidade e dignidade;

c) Decidir receber ou recusar as intervenções diag-
nósticas e terapêuticas propostas, salvo quando
for caso de internamento compulsivo ou em
situações de urgência em que a não intervenção
criaria riscos comprovados para o próprio ou
para terceiros;

d) Não ser submetido a electroconvulsivoterapia
sem o seu prévio consentimento escrito;

e) Aceitar ou recusar, nos termos da legislação em
vigor, a participação em investigações, ensaios
clínicos ou actividades de formação;

f) Usufruir de condições dignas de habitabilidade,
higiene, alimentação, segurança, respeito e pri-
vacidade em serviços de internamento e estru-
turas residenciais;

g) Comunicar com o exterior e ser visitado por
familiares, amigos e representantes legais, com
as limitações decorrentes do funcionamento dos
serviços e da natureza da doença;

h) Receber justa remuneração pelas actividades e
pelos serviços por ele prestados;

i) Receber apoio no exercício dos direitos de recla-
mação e queixa.

2 — A realização de intervenção psicocirúrgica exige,
além do prévio consentimento escrito, o parecer escrito
favorável de dois médicos psiquiatras designados pelo
Conselho Nacional de Saúde Mental.

3 — Os direitos referidos nas alíneas c), d) e e) do
n.o 1 são exercidos pelos representantes legais quando
os doentes sejam menores de 14 anos ou não possuam
o discernimento necessário para avaliar o sentido e
alcance do consentimento.
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CAPÍTULO II

Do internamento compulsivo

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 6.o

Âmbito de aplicação

1 — O presente capítulo regula o internamento com-
pulsivo dos portadores de anomalia psíquica.

2 — O internamento voluntário não fica sujeito ao
disposto neste capítulo, salvo quando um internado
voluntariamente num estabelecimento se encontre na
situação prevista nos artigos 12.o e 22.o

Artigo 7.o

Definições

Para efeitos do disposto no presente capítulo, con-
sidera-se:

a) Internamento compulsivo: internamento por
decisão judicial do portador de anomalia psí-
quica grave;

b) Internamento voluntário: internamento a soli-
citação do portador de anomalia psíquica ou
a solicitação do representante legal de menor
de 14 anos;

c) Internando: portador de anomalia psíquica sub-
metido ao processo conducente às decisões pre-
vistas nos artigos 20.o e 27.o;

d) Estabelecimento: hospital ou instituição análoga
que permita o tratamento de portador de ano-
malia psíquica;

e) Autoridades de saúde pública: as como tal qua-
lificadas pela lei;

f) Autoridades de polícia: os directores, oficiais,
inspectores e subinspectores de polícia e todos
os funcionários policiais a quem as leis respec-
tivas reconhecerem aquela qualificação.

Artigo 8.o

Princípios gerais

1 — O internamento compulsivo só pode ser deter-
minado quando for a única forma de garantir a sub-
missão a tratamento do internado e finda logo que ces-
sem os fundamentos que lhe deram causa.

2 — O internamento compulsivo só pode ser deter-
minado se for proporcionado ao grau de perigo e ao
bem jurídico em causa.

3 — Sempre que possível o internamento é substi-
tuído por tratamento em regime ambulatório.

4 — As restrições aos direitos fundamentais decor-
rentes do internamento compulsivo são as estritamente
necessárias e adequadas à efectividade do tratamento
e à segurança e normalidade do funcionamento do esta-
belecimento, nos termos do respectivo regulamento
interno.

Artigo 9.o

Legislação subsidiária

Nos casos omissos aplica-se, devidamente adaptado,
o disposto no Código de Processo Penal.

SECÇÃO II

Dos direitos e deveres

Artigo 10.o

Direitos e deveres processuais do internando

1 — O internando goza, em especial, do direito de:

a) Ser informado dos direitos que lhe assistem;
b) Estar presente aos actos processuais que direc-

tamente lhe disserem respeito, excepto se o seu
estado de saúde o impedir;

c) Ser ouvido pelo juiz sempre que possa ser
tomada uma decisão que pessoalmente o afecte,
excepto se o seu estado de saúde tornar a audi-
ção inútil ou inviável;

d) Ser assistido por defensor, constituído ou
nomeado, em todos os actos processuais em que
participar e ainda nos actos processuais que
directamente lhe disserem respeito e em que
não esteja presente;

e) Oferecer provas e requerer as diligências que
se lhe afigurem necessárias.

2 — Recai sobre o internando o especial dever de
se submeter às medidas e diligências previstas nos arti-
gos 17.o, 21.o, 23.o, 24.o e 27.o

Artigo 11.o

Direitos e deveres do internado

1 — O internado mantém os direitos reconhecidos aos
internados nos hospitais gerais.

2 — O internado goza, em especial, do direito de:

a) Ser informado e, sempre que necessário, escla-
recido sobre os direitos que lhe assistem;

b) Ser esclarecido sobre os motivos da privação
da liberdade;

c) Ser assistido por defensor constituído ou
nomeado, podendo comunicar em privado com
este;

d) Recorrer da decisão de internamento e da deci-
são que o mantenha;

e) Votar, nos termos da lei;
f) Enviar e receber correspondência;
g) Comunicar com a comissão prevista no arti-

go 38.o

3 — O internado tem o especial dever de se submeter
aos tratamentos medicamente indicados, sem prejuízo
do disposto no n.o 2 do artigo 5.o

SECÇÃO III

Internamento

Artigo 12.o

Pressupostos

1 — O portador de anomalia psíquica grave que crie,
por força dela, uma situação de perigo para bens jurí-
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dicos, de relevante valor, próprios ou alheios, de natu-
reza pessoal ou patrimonial, e recuse submeter-se ao
necessário tratamento médico pode ser internado em
estabelecimento adequado.

2 — Pode ainda ser internado o portador de anomalia
psíquica grave que não possua o discernimento neces-
sário para avaliar o sentido e alcance do consentimento,
quando a ausência de tratamento deteriore de forma
acentuada o seu estado.

Artigo 13.o

Legitimidade

1 — Tem legitimidade para requerer o internamento
compulsivo o representante legal do portador de ano-
malia psíquica, qualquer pessoa com legitimidade para
requerer a sua interdição, as autoridades de saúde
pública e o Ministério Público.

2 — Sempre que algum médico verifique no exercício
das suas funções uma anomalia psíquica com os efeitos
previstos no artigo 12.o pode comunicá-la à autoridade
de saúde pública competente para os efeitos do disposto
no número anterior.

3 — Se a verificação ocorrer no decurso de um inter-
namento voluntário, tem também legitimidade para
requerer o internamento compulsivo o director clínico
do estabelecimento.

Artigo 14.o

Requerimento

1 — O requerimento, dirigido ao tribunal compe-
tente, é formulado por escrito, sem quaisquer forma-
lidades especiais, devendo conter a descrição dos factos
que fundamentam a pretensão do requerente.

2 — Sempre que possível, o requerimento deve ser
instruído com elementos que possam contribuir para
a decisão do juiz, nomeadamente relatórios clínico-psi-
quiátricos e psicossociais.

Artigo 15.o

Termos subsequentes

1 — Recebido o requerimento, o juiz notifica o inter-
nando, informando-o dos direitos e deveres processuais
que lhe assistem, e nomeia-lhe um defensor, cuja inter-
venção cessa se ele constituir mandatário.

2 — O defensor e o familiar mais próximo do inter-
nando que com ele conviva ou a pessoa que com o
internando viva em condições análogas às dos cônjuges
são notificados para requerer o que tiverem por con-
veniente no prazo de cinco dias.

3 — Para os mesmos efeitos, e em igual prazo, o pro-
cesso vai com vista ao Ministério Público.

Artigo 16.o

Actos instrutórios

1 — O juiz, oficiosamente ou a requerimento, deter-
mina a realização das diligências que se lhe afigurem
necessárias e, obrigatoriamente, a avaliação clínico-psi-
quiátrica do internando, sendo este para o efeito
notificado.

2 — No caso previsto no n.o 3 do artigo 13.o, o juiz
pode prescindir da avaliação referida no número ante-
rior, designando de imediato data para a sessão conjunta
nos termos do artigo 18.o

Artigo 17.o

Avaliação clínico-psiquiátrica

1 — A avaliação clínico-psiquiátrica é deferida aos
serviços oficiais de assistência psiquiátrica da área de
residência do internando, devendo ser realizada por dois
psiquiatras, no prazo de 15 dias, com a eventual cola-
boração de outros profissionais de saúde mental.

2 — A avaliação referida no número anterior pode,
excepcionalmente, ser deferida ao serviço de psiquiatria
forense do instituto de medicina legal da respectiva
circunscrição.

3 — Sempre que seja previsível a não comparência
do internando na data designada, o juiz ordena a emissão
de mandado de condução para assegurar a presença
daquele.

4 — Os serviços remetem o relatório ao tribunal no
prazo máximo de sete dias.

5 — O juízo técnico-científico inerente à avaliação clí-
nico-psiquiátrica está subtraído à livre apreciação do
juiz.

Artigo 18.o

Actos preparatórios da sessão conjunta

1 — Recebido o relatório da avaliação clínico-psiquiá-
trica, o juiz designa data para a sessão conjunta, sendo
notificados o internando, o defensor, o requerente e
o Ministério Público.

2 — O juiz pode convocar para a sessão quaisquer
outras pessoas cuja audição reputar oportuna, desig-
nadamente o médico assistente, e determinar, oficio-
samente ou a requerimento, que os psiquiatras prestem
esclarecimentos complementares, devendo ser-lhes
comunicado o dia, a hora e o local da realização da
sessão conjunta.

3 — Se houver discordância entre os psiquiatras, apre-
senta cada um o seu relatório, podendo o juiz determinar
que seja renovada a avaliação clínico-psiquiátrica a cargo
de outros psiquiatras, nos termos do artigo 17.o

Artigo 19.o

Sessão conjunta

1 — Na sessão conjunta é obrigatória a presença do
defensor do internando e do Ministério Público.

2 — Ouvidas as pessoas convocadas, o juiz dá a pala-
vra para alegações sumárias ao mandatário do reque-
rente, se tiver sido constituído, ao Ministério Público
e ao defensor e profere decisão de imediato ou no prazo
máximo de cinco dias se o procedimento revestir
complexidade.

3 — Se o internando aceitar o internamento e não
houver razões para duvidar da aceitação, o juiz pro-
videncia a apresentação deste no serviço oficial de saúde
mental mais próximo e determina o arquivamento do
processo.

Artigo 20.o

Decisão

1 — A decisão sobre o internamento é sempre fun-
damentada.

2 — A decisão de internamento identifica a pessoa
a internar e especifica as razões clínicas, o diagnóstico
clínico, quando existir, e a justificação do internamento.
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3 — A decisão é notificada ao Ministério Público, ao
internando, ao defensor e ao requerente. A leitura da
decisão equivale à notificação dos presentes.

Artigo 21.o

Cumprimento da decisão de internamento

1 — Na decisão de internamento o juiz determina a
apresentação do internado no serviço oficial de saúde
mental mais próximo, o qual providencia o internamento
imediato.

2 — O juiz emite mandado de condução com iden-
tificação da pessoa a internar, o qual é cumprido, sempre
que possível, pelo serviço referido no número anterior,
que, quando necessário, solicita a coadjuvação das forças
policiais.

3 — Não sendo possível o cumprimento nos termos
do número anterior, o mandado de condução pode ser
cumprido pelas forças policiais, que, quando necessário,
solicitam o apoio dos serviços de saúde mental ou dos
serviços locais de saúde.

4 — Logo que determinado o local definitivo do inter-
namento, que deverá situar-se o mais próximo possível
da residência do internado, aquele é comunicado ao
defensor do internado e ao familiar mais próximo que
com ele conviva, à pessoa que com ele viva em condições
análogas às dos cônjuges ou a pessoa de confiança do
internado.

SECÇÃO IV

Internamento de urgência

Artigo 22.o

Pressupostos

O portador da anomalia psíquica pode ser internado
compulsivamente de urgência, nos termos dos artigos
seguintes, sempre que, verificando-se os pressupostos
do artigo 12.o, n.o 1, exista perigo iminente para os bens
jurídicos aí referidos, nomeadamente por deterioração
aguda do seu estado.

Artigo 23.o

Condução do internando

1 — Verificados os pressupostos do artigo anterior,
as autoridades de polícia ou de saúde pública podem
determinar, oficiosamente ou a requerimento, através
de mandado, que o portador de anomalia psíquica seja
conduzido ao estabelecimento referido no artigo
seguinte.

2 — O mandado é cumprido pelas forças policiais,
com o acompanhamento, sempre que possível, dos ser-
viços do estabelecimento referido no artigo seguinte.
O mandado contém a assinatura da autoridade com-
petente, a identificação da pessoa a conduzir e a indi-
cação das razões que o fundamentam.

3 — Quando, pela situação de urgência e de perigo
na demora, não seja possível a emissão prévia de man-
dado, qualquer agente policial procede à condução ime-
diata do internando.

4 — Na situação descrita no número anterior o agente
policial lavra auto em que discrimina os factos, bem
como as circunstâncias de tempo e de lugar em que
a mesma foi efectuada.

5 — A condução é comunicada de imediato ao Minis-
tério Público com competência na área em que aquela
se iniciou.

Artigo 24.o

Apresentação do internando

O internando é apresentado de imediato no estabe-
lecimento com urgência psiquiátrica mais próximo do
local em que se iniciou a condução, onde é submetido
a avaliação clínico-psiquiátrica com registo clínico e lhe
é prestada a assistência médica necessária.

Artigo 25.o

Termos subsequentes

1 — Quando da avaliação clínico-psiquiátrica se con-
cluir pela necessidade de internamento e o internando
a ele se opuser, o estabelecimento comunica, de ime-
diato, ao tribunal judicial com competência na área a
admissão daquele, com cópia do mandado e do relatório
da avaliação.

2 — Quando a avaliação clínico-psiquiátrica não con-
firmar a necessidade de internamento, a entidade que
tiver apresentado o portador de anomalia psíquica res-
titui-o de imediato à liberdade, remetendo o expediente
ao Ministério Público com competência na área em que
se iniciou a condução.

3 — O disposto no n.o 1 é aplicável quando na urgên-
cia psiquiátrica ou no decurso de internamento volun-
tário se verifique a existência da situação descrita no
artigo 22.o

Artigo 26.o

Confirmação judicial

1 — Recebida a comunicação referida no n.o 1 do
artigo anterior, o juiz nomeia defensor ao internando
e dá vista nos autos ao Ministério Público.

2 — Realizadas as diligências que reputar necessárias,
o juiz profere decisão de manutenção ou não do inter-
namento, no prazo máximo de quarenta e oito horas
a contar da privação da liberdade nos termos dos arti-
gos 23.o e 25.o, n.o 3.

3 — A decisão de manutenção do internamento é
comunicada, com todos os elementos que a fundamen-
tam, ao tribunal competente.

4 — A decisão é comunicada ao internando e ao fami-
liar mais próximo que com ele conviva ou à pessoa que
com o internando viva em condições análogas às dos
cônjuges, bem como ao médico assistente, sendo aquele
informado, sempre que possível, dos direitos e deveres
processuais que lhe assistem.

Artigo 27.o

Decisão final

1 — Recebida a comunicação a que se refere o n.o 3
do artigo anterior, o juiz dá início ao processo de inter-
namento compulsivo com os fundamentos previstos no
artigo 12.o, ordenando para o efeito que, no prazo de
cinco dias, tenha lugar nova avaliação clínico-psiquiá-
trica, a cargo de dois psiquiatras que não tenham pro-
cedido à anterior, com a eventual colaboração de outros
profissionais de saúde mental.

2 — É ainda correspondentemente aplicável o dis-
posto no artigo 15.o
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3 — Recebido o relatório da avaliação clínico-psiquiá-
trica e realizadas as demais diligências necessárias, é
designada data para a sessão conjunta, à qual é cor-
respondentemente aplicável o disposto nos artigos 18.o,
19.o, 20.o e 21.o, n.o 4.

SECÇÃO V

Casos especiais

Artigo 28.o

Pendência de processo penal

1 — A pendência de processo penal em que seja
arguido portador de anomalia psíquica não obsta a que
o tribunal competente decida sobre o internamento nos
termos deste diploma.

2 — Em caso de internamento, o estabelecimento
remete ao tribunal onde pende o processo penal, de
dois em dois meses, informação sobre a evolução do
estado do portador de anomalia psíquica.

Artigo 29.o

Internamento compulsivo de inimputável

1 — O tribunal que não aplicar a medida de segurança
prevista no artigo 91.o do Código Penal pode decidir
o internamento compulsivo do inimputável.

2 — Sempre que seja imposto o internamento é reme-
tida certidão da decisão ao tribunal competente para
os efeitos do disposto nos artigos 33.o, 34.o e 35.o

SECÇÃO VI

Disposições comuns

Artigo 30.o

Regras de competência

1 — Para efeitos do disposto no presente capítulo,
tribunal competente é o tribunal judicial de competência
genérica da área de residência do internando.

2 — Se na comarca da área de residência do inter-
nando existir tribunal judicial de competência especia-
lizada em matéria criminal, a competência é atribuída
a este.

Artigo 31.o

Habeas corpus em virtude de privação da liberdade ilegal

1 — O portador de anomalia psíquica privado da
liberdade, ou qualquer cidadão no gozo dos seus direitos
políticos, pode requerer ao tribunal da área onde o por-
tador se encontrar a imediata libertação com algum dos
seguintes fundamentos:

a) Estar excedido o prazo previsto no artigo 26.o,
n.o 2;

b) Ter sido a privação da liberdade efectuada ou
ordenada por entidade incompetente;

c) Ser a privação da liberdade motivada fora dos
casos ou condições previstas nesta lei.

2 — Recebido o requerimento, o juiz, se o não con-
siderar manifestamente infundado, ordena, se necessá-
rio por via telefónica, a apresentação imediata do por-
tador da anomalia psíquica.

3 — Juntamente com a ordem referida no número
anterior, o juiz manda notificar a entidade que tiver
o portador da anomalia psíquica à sua guarda, ou quem
puder representá-la, para se apresentar no mesmo acto
munida das informações e esclarecimentos necessários
à decisão sobre o requerimento.

4 — O juiz decide, ouvidos o Ministério Público e
o defensor constituído ou nomeado para o efeito.

Artigo 32.o

Recorribilidade da decisão

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, da
decisão tomada nos termos dos artigos 20.o, 26.o, n.o 2,
27.o, n.o 3, e 35.o cabe recurso para o Tribunal da Rela-
ção competente.

2 — Tem legitimidade para recorrer o internado, o
seu defensor, quem requerer o internamento nos termos
do artigo 13.o, n.o 1, e o Ministério Público.

3 — Todos os recursos previstos no presente capítulo
têm efeito meramente devolutivo.

Artigo 33.o

Substituição do internamento

1 — O internamento é substituído por tratamento
compulsivo em regime ambulatório sempre que seja pos-
sível manter esse tratamento em liberdade, sem prejuízo
do disposto nos artigos 34.o e 35.o

2 — A substituição depende de expressa aceitação,
por parte do internado, das condições fixadas pelo psi-
quiatra assistente para o tratamento em regime ambu-
latório.

3 — A substituição é comunicada ao tribunal com-
petente.

4 — Sempre que o portador da anomalia psíquica
deixe de cumprir as condições estabelecidas, o psiquiatra
assistente comunica o incumprimento ao tribunal com-
petente, retomando-se o internamento.

5 — Sempre que necessário, o estabelecimento soli-
cita ao tribunal competente a emissão de mandados de
condução a cumprir pelas forças policiais.

Artigo 34.o

Cessação do internamento

1 — O internamento finda quando cessarem os pres-
supostos que lhe deram origem.

2 — A cessação ocorre por alta dada pelo director
clínico do estabelecimento, fundamentada em relatório
de avaliação clínico-psiquiátrica do serviço de saúde
onde decorreu o internamento, ou por decisão judicial.

3 — A alta é imediatamente comunicada ao tribunal
competente.

Artigo 35.o

Revisão da situação do internado

1 — Se for invocada a existência de causa justificativa
da cessação do internamento, o tribunal competente
aprecia a questão a todo o tempo.

2 — A revisão é obrigatória, independentemente de
requerimento, decorridos dois meses sobre o início do
internamento ou sobre a decisão que o tiver mantido.

3 — Tem legitimidade para requerer a revisão o inter-
nado, o seu defensor e as pessoas referidas no artigo 13.o,
n.o 1.
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4 — Para o efeito do disposto no n.o 2 o estabele-
cimento envia, até 10 dias antes da data calculada para
a revisão, um relatório de avaliação clínico-psiquiátrica
elaborado por dois psiquiatras, com a eventual cola-
boração de outros profissionais de saúde mental.

5 — A revisão obrigatória tem lugar com audição do
Ministério Público, do defensor e do internado, excepto
se o estado de saúde deste tornar a audição inútil ou
inviável.

SECÇÃO VII

Da natureza e das custas do processo

Artigo 36.o

Natureza do processo

Os processos previstos no presente capítulo têm natu-
reza secreta e urgente.

Artigo 37.o

Custas

Os processos previstos neste capítulo são isentos de
custas.

SECÇÃO VIII

Comissão de acompanhamento

Artigo 38.o

Criação e atribuições

É criada uma comissão para acompanhamento da exe-
cução do disposto no presente capítulo, seguidamente
designada por «comissão».

Artigo 39.o

Sede e serviços administrativos

Por despacho conjunto dos Ministros da Justiça e da
Saúde são definidos os serviços de apoio técnico e admi-
nistrativo à actividade da comissão, bem como a res-
pectiva sede.

Artigo 40.o

Composição

A comissão é constituída por psiquiatras, juristas, por
um representante das associações de familiares e utentes
de saúde mental e outros técnicos de saúde mental,
nomeados por despacho conjunto dos Ministros da Jus-
tiça e da Saúde.

Artigo 41.o

Competências

Incumbe especialmente à comissão:

a) Visitar os estabelecimentos e comunicar direc-
tamente com os internados;

b) Solicitar ou remeter a quaisquer entidades
administrativas ou judiciárias informações sobre
a situação dos internados;

c) Receber e apreciar as reclamações dos inter-
nados ou das pessoas com legitimidade para
requerer o internamento sobre as condições do
mesmo;

d) Solicitar ao Ministério Público junto do tribunal
competente os procedimentos judiciais julgados
adequados à correcção de quaisquer situações
de violação da lei que verifique no exercício
das suas funções;

e) Recolher e tratar a informação relativa à apli-
cação do presente capítulo;

f) Propor ao Governo as medidas que julgue
necessárias à execução da presente lei.

Artigo 42.o

Cooperação

1 — Para os fins previstos na alínea e) do artigo ante-
rior, os tribunais remetem à comissão cópia das decisões
previstas no presente capítulo.

2 — É dever das entidades públicas e privadas dis-
pensar à comissão toda a colaboração necessária ao exer-
cício da sua competência.

Artigo 43.o

Base de dados

A comissão promoverá, nos termos e condições pre-
vistos na legislação sobre protecção de dados pessoais
e sobre o sigilo médico, a organização de uma base
de dados informática relativa à aplicação do presente
capítulo, a que terão acesso entidades públicas ou pri-
vadas que nisso tenham interesse legítimo.

Artigo 44.o

Relatório

A comissão apresenta todos os anos ao Governo, até
31 de Março do ano seguinte, um relatório sobre o exer-
cício das suas atribuições e a execução do disposto no
presente capítulo.

CAPÍTULO III

Disposições transitórias e finais

SECÇÃO I

Disposições transitórias

Artigo 45.o

Disposições transitórias

1 — Os processos instaurados à data da entrada em
vigor do presente diploma continuam a ser regulados
pela Lei n.o 2118, de 3 de Abril de 1963, até à decisão
que aplique o internamento.

2 — Os estabelecimentos hospitalares que tenham
doentes internados compulsivamente ao abrigo da lei
referida no número anterior, no prazo de dois meses
após a entrada em vigor da presente lei, comunicam
ao tribunal competente a situação clínica desses doentes
e os fundamentos do respectivo internamento e iden-
tificam o processo onde tenha sido proferida a decisão
que o determinou.

3 — Quando a decisão de internamento seja proferida
após a entrada em vigor da presente lei, o prazo referido
no número anterior conta-se após o início da execução
da decisão que tenha determinado o internamento.
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4 — O tribunal solicita à entidade que determinou
o internamento o processo em que a decisão foi pro-
ferida e, uma vez recebido, dá cumprimento ao disposto
no artigo 35.o da presente lei.

SECÇÃO II

Disposições finais

Artigo 46.o

Gestão do património dos doentes

A gestão do património dos doentes mentais não
declarados incapazes é regulada por decreto-lei.

Artigo 47.o

Serviços de saúde mental

A organização dos serviços de saúde mental é regu-
lada por decreto-lei.
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Artigo 48.o

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor seis meses após a sua
publicação.

Artigo 49.o

Revogação

É revogada a Lei n.o 2118, de 3 de Abril de 1963.

Aprovada em 18 de Junho de 1998.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 8 de Julho de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 14 de Julho de 1998.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
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nos terrenos não abrangidos por planos municipais de
ordenamento do território eficazes ficam igualmente
proibidas as seguintes acções:

a) A realização de operações de loteamento pre-
vistas na alínea a) do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 448/91, de 29 de Novembro;

b) A realização de obras de urbanização previstas
na alínea b) do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 448/91, de 29 de Novembro;

c) Todas as operações preparatórias previstas no
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 448/91, de 29 de
Novembro;

d) [Anterior alínea d) do n.o 1.]
e) [Anterior alínea e) do n.o 1.]

3 — Nos terrenos referidos no n.o 1, durante o prazo
de 10 anos a contar da data de ocorrência do incêndio,
não poderão ser revistas ou alteradas as disposições dos
planos municipais de ordenamento do território ou ela-
borar-se novos instrumentos de planeamento territorial,
por forma a permitir-se a sua ocupação urbanística.

4 — As proibições estabelecidas nos n.os 1 e 2 podem
ser levantadas por despacho conjunto dos Ministros do
Equipamento, do Planeamento e da Administração do
Território, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas e do Ambiente, a requerimento dos inte-
ressados ou da respectiva câmara municipal.

5 — O requerimento a que se refere o n.o 4 é dirigido
ao Ministro do Equipamento, do Planeamento e da
Administração do Território, devendo ser instruído com
planta de localização à escala de 1:25 000 com a área
ardida devidamente demarcada, e com documento emi-
tido pela Direcção-Geral das Florestas comprovativo de
que o incêndio se ficou a dever a causas a que os inte-
ressados ou transmitentes, quando haja alteração do
titular de direitos sobre o imóvel após o incêndio, são
alheios.

6 — Os requerentes dispõem do prazo de um ano após
a data de ocorrência do incêndio para solicitar o levan-
tamento das proibições previstas nos n.os 1 e 2.

7 — (Anterior n.o 3.)
8 — A infracção ao disposto nos n.os 1 e 2 constitui

contra-ordenação punível nos termos da legislação apli-
cável ao licenciamento das operações e actividades em
causa, designadamente no Decreto-Lei n.o 445/91, de
20 de Novembro, e no Decreto-Lei n.o 448/91, de 29
de Novembro, sem prejuízo da aplicação das medidas
de embargo e demolição previstas na lei.

Artigo 2.o

1 — A Direcção-Geral das Florestas elabora o levan-
tamento cartográfico das áreas percorridas por incêndios
florestais com a colaboração das câmaras municipais.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3
de Dezembro de 1998. — António Manuel de Oliveira
Guterres — João Cardona Gomes Cravinho — Luís

Manuel Capoulas Santos — Elisa Maria da Costa Gui-
marães Ferreira.

Promulgado em 22 de Janeiro de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 28 de Janeiro de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Decreto-Lei n.o 35/99

de 5 de Fevereiro

Em Portugal, na sequência da Lei n.o 2118, de 3 de
Abril de 1963, que aprovou a lei de saúde mental, foram
sendo criados, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 46 102,
de 28 de Dezembro de 1964, centros de saúde mental
nos diferentes distritos, bem como centros de saúde
mental infantil e juvenil, de âmbito regional, em Lisboa,
Porto e Coimbra.

Todavia, logo a partir da década de 70, começaram
a tornar-se óbvias as dificuldades de compatibilização
do modelo organizativo, de concepção vertical, consa-
grado nos referidos diplomas, e das novas orgânicas do
Ministério da Saúde, face à tendência de integração pro-
gressiva dos cuidados de saúde mental no sistema geral
da prestação de cuidados.

Assim, em 1984 foi criada, na então Direcção-Geral
dos Cuidados de Saúde Primários, a Direcção de Ser-
viços de Saúde Mental, com as funções que a Lei n.o 2118
havia atribuído ao Instituto de Saúde Mental, que em
1963 se previra vir a substituir o Instituto de Assistência
Psiquiátrica, que remontava a 1958, o que nunca se
concretizou.

Posteriormente, o Decreto-Lei n.o 127/92, de 3 de
Julho, veio determinar a extinção dos centros de saúde
mental e a transferência das respectivas atribuições para
hospitais gerais, centrais e distritais, bem como dos cen-
tros de saúde mental infantil e juvenil para os hospitais
pediátricos.

Ainda que contribuindo para a integração dos cui-
dados de saúde mental no sistema geral, embora ao
nível exclusivamente hospitalar, a vigência do Decre-
to-Lei n.o 127/92 veio acentuar as disfuncionalidades
do modelo de organização dos serviços, quer pela ine-
xistência de um quadro legal alternativo que possibi-
litasse o desenvolvimento de um modelo coerente, quer
porque o Decreto-Lei n.o 127/92 criou novos serviços,
curiosamente também designados «centros de saúde
mental», com funções técnico-normativas, de âmbito
regional, mas não coincidentes com a divisão do País
em regiões de saúde entretanto consagrada no Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde.

Assim, considerando em especial as recomendações
da Organização das Nações Unidas e da Organização
Mundial de Saúde quanto à promoção prioritária da
prestação de cuidados a nível da comunidade, no meio
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menos restritivo possível, e, no âmbito específico da rea-
bilitação psicossocial, à prestação de cuidados em cen-
tros de dia e estruturas residenciais adequadas ao grau
específico de autonomia dos doentes, desde meados da
década de 90 tornou-se ainda mais premente a urgência
da reformulação da política de saúde mental e conse-
quente revisão do modelo de organização dos serviços,
que o Decreto-Lei n.o 127/92, afinal, não logrou pros-
seguir.

Agora, consagrados que estão na Lei n.o 36/98, de
24 de Julho (Lei de Saúde Mental), os princípios gerais
da política de saúde mental, dos quais sobressai alargada
participação no nóvel Conselho Nacional de Saúde Men-
tal, órgão de consulta do Governo nesta matéria,
impõe-se estabelecer o novo regime de organização e
funcionamento dos serviços, que o Governo quer ade-
quado às necessidades dos cidadãos, nomeadamente
através da efectiva articulação funcional com as áreas
da educação, do emprego e acção social, da participação,
em órgãos consultivos, dos profissionais e associações
de familiares e utentes dos serviços, bem como de enti-
dades privadas, designadamente ordens religiosas, e da
integração da prestação dos cuidados nos hospitais
gerais, necessariamente em estreita articulação com os
centros de saúde e demais instituições do Serviço Nacio-
nal de Saúde.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto

O presente diploma estabelece os princípios orien-
tadores da organização, gestão e avaliação dos serviços
de psiquiatria e saúde mental, adiante designados «ser-
viços de saúde mental».

Artigo 2.o

Princípios gerais

1 — Os cuidados de psiquiatria e saúde mental são
prestados pelo Serviço Nacional de Saúde ou, sob fis-
calização do Estado, por entidades privadas, com ou
sem fins lucrativos, de acordo com os princípios gerais
legalmente estabelecidos.

2 — Devem ser envolvidos na execução da política
de saúde mental nomeadamente os serviços e organis-
mos públicos com atribuições em matéria de segurança
e bem-estar social, educação, emprego e qualificação
profissional, desporto, ambiente, habitação e urbanismo,
do sistema fiscal e da justiça.

3 — Deve ser assegurada a participação da comuni-
dade e dos cidadãos no funcionamento dos serviços de
saúde mental, designadamente através de órgãos con-
sultivos, a prever nos respectivos regulamentos internos,
e do envolvimento na sua gestão efectiva de elementos
relevantes da comunidade local, em particular de asso-
ciações de familiares e utentes.

4 — A participação referida no número anterior
abrange, designadamente, o acompanhamento das acti-

vidades dos serviços, a apresentação de propostas, crí-
ticas e sugestões com vista à melhoria do respectivo
funcionamento, bem como a divulgação das acções
desenvolvidas pelos serviços de saúde mental.

5 — Além das previstas nos números anteriores,
devem ser implementadas outras formas de participação
activa, como o voluntariado para colaboração nalgumas
das actividades dos serviços de saúde mental, nomea-
damente no âmbito do apoio domiciliário, da reabili-
tação e inserção social, e de acções de educação para
a saúde.

6 — A prestação de cuidados de saúde mental deve
centrar-se nas necessidades e condições específicas dos
indivíduos, em função da sua diferenciação etária, e ser
prioritariamente promovida a nível da comunidade, no
meio menos restritivo possível, devendo as unidades de
internamento localizar-se, tendencialmente, em hospi-
tais gerais.

Artigo 3.o

Conselho Nacional de Saúde Mental

1 — O Conselho Nacional de Saúde Mental é o órgão
consultivo em matéria de saúde mental, ao qual compete
emitir parecer e apresentar propostas e recomendações,
a pedido do Ministro da Saúde ou por sua iniciativa,
designadamente sobre:

a) Os princípios e objectivos em que deve assentar
a definição da política de saúde mental;

b) Os direitos e deveres dos utentes dos serviços
de saúde mental;

c) Os programas de saúde mental;
d) O plano nacional de actividades e de investi-

mentos na área da saúde mental, bem como
os planos regionais de saúde mental;

e) A formação e investigação em saúde mental.

2 — O Conselho Nacional de Saúde Mental tem a
seguinte composição:

a) Um presidente, designado pelo Ministro da
Saúde;

b) Um representante do Ministério da Justiça;
c) Dois representantes do Ministério do Trabalho

e da Solidariedade, sendo um da área da segu-
rança social e outro do emprego;

d) O director dos Serviços de Psiquiatria e Saúde
Mental, da Direcção-Geral da Saúde;

e) Um representante do Serviço de Prevenção e
Tratamento da Toxicodependência;

f) Os presidentes dos conselhos regionais de saúde
mental;

g) Quatro enfermeiros, dois psicólogos, dois téc-
nicos de serviço social e um representante dos
restantes grupos profissionais, propostos pelos
respectivos pares dos conselhos regionais de
saúde mental e devendo pelo menos dois per-
tencer a serviços de saúde mental da infância
e da adolescência;

h) Um representante do Colégio de Psiquiatria e
outro do Colégio de Psiquiatria da Infância e
da Adolescência, da Ordem dos Médicos;

i) Cinco representantes de cinco sociedades cien-
tíficas da área da saúde mental, propostas pela
Direcção-Geral da Saúde, sendo pelo menos um
do sector da infância e da adolescência;
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j) Um representante das instituições particulares
de solidariedade social com intervenção na área
da saúde mental;

l) Dois representantes dos institutos religiosos
com intervenção na área da saúde mental;

m) Dois representantes das associações de fami-
liares e utentes dos serviços de saúde mental.

3 — O mandato dos membros do Conselho Nacional
de Saúde Mental é de três anos.

Artigo 4.o

Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde Mental

1 — O Conselho reúne pelo menos duas vezes por
ano e sempre que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de metade dos seus membros.

2 — O Conselho funciona junto da Direcção-Geral
da Saúde, em plenário ou por comissões especializadas,
nos termos de regulamento interno por ele elaborado
e aprovado por despacho do Ministro da Saúde.

3 — De acordo com a natureza das matérias a tratar,
podem participar nas reuniões do Conselho, sem direito
a voto, especialistas convidados pelo presidente, por sua
iniciativa ou por indicação de qualquer dos membros.

Artigo 5.o

Regulamentação, planeamento e avaliação

1 — A regulamentação, orientação e inspecção da
prestação de cuidados de saúde mental, bem como a
fiscalização de unidades privadas, competem à Direc-
ção-Geral da Saúde, nos termos da lei.

2 — Em matéria de saúde mental, quer da criança e
do adolescente, quer dos adultos, as funções de planea-
mento, coordenação e avaliação legalmente atribuídas às
administrações regionais de saúde são exercidas mediante
assessoria de gabinetes de apoio técnico, de natureza plu-
ridisciplinar, que funcionam na directa dependência dos
respectivos conselhos de administração.

Artigo 6.o

Serviços de saúde mental

1 — Os serviços prestadores de cuidados especiali-
zados de saúde mental organizam-se a nível regional,
de acordo com a divisão do País em regiões de saúde,
e a nível local, integrando unidades de saúde.

2 — Os serviços locais são a base do sistema nacional
de saúde mental, devendo funcionar de forma integrada
e em estreita articulação com os centros de saúde e
demais serviços e estabelecimentos de saúde, para garan-
tia da unidade e continuidade da prestação de cuidados
e da promoção da saúde mental.

CAPÍTULO II

Serviços regionais

Artigo 7.o

Serviços de âmbito regional

1 — Têm âmbito regional os serviços de saúde mental
que, pelo elevado grau de especialização das respectivas

valências ou pela racionalidade de distribuição de recur-
sos, não seja possível ou justificável dispor a nível local,
nomeadamente no âmbito da psiquiatria e saúde mental
da infância e da adolescência, da alcoologia e da psi-
quiatria forense.

2 — Aos serviços de âmbito regional compete prestar
apoio e funcionar de forma complementar aos serviços
locais de saúde mental das regiões de saúde, de acordo
com o planeamento definido a nível nacional para o
sector.

3 — A criação, alteração ou extinção de serviços
regionais de saúde mental, bem como a definição da
respectiva área geográfica e sede, fazem-se por portaria
do Ministro da Saúde ou, no caso da criação de orga-
nismos autónomos, por decreto regulamentar.

Artigo 8.o

Conselhos regionais de saúde mental

1 — Em cada região de saúde existe um conselho
regional de saúde mental, ao qual compete:

a) Emitir parecer obrigatório sobre o plano regio-
nal de saúde mental;

b) Emitir parecer obrigatório sobre os planos de
actividades dos serviços locais de saúde mental
da região;

c) Propor à administração regional de saúde as
medidas consideradas necessárias à melhoria da
prestação de cuidados de saúde mental.

2 — Integram o conselho regional de saúde mental:

a) O coordenador do gabinete de apoio técnico
da administração regional de saúde para a saúde
mental, que preside;

b) Os coordenadores sub-regionais de saúde;
c) Os directores dos serviços regionais de saúde

mental;
d) Os coordenadores dos serviços locais de saúde

mental da região;
e) Os directores dos estabelecimentos psiquiátricos

existentes na região, no caso de serem psiquia-
tras, ou os respectivos directores clínicos;

f) O presidente da direcção regional do Serviço
de Prevenção e Tratamento da Toxicodepen-
dência;

g) Um representante das instituições particulares
de solidariedade social com actividade na área
da saúde mental ou, no caso das regiões de
saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo,
dois representantes;

h) Um representante de cada instituto religioso
com actividade na área da saúde mental na
região;

i) Três representantes das associações de familia-
res e utentes de saúde mental;

j) Um representante da direcção regional de
educação;

l) Um representante do centro regional de segu-
rança social;

m) Um representante da delegação regional do Ins-
tituto do Emprego e Formação Profissional;

n) Um técnico com experiência e perfil adequados
para a administração em saúde, de preferência
jurista, designado pelo conselho de administra-
ção da administração regional de saúde.
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3 — No caso de na região de saúde não existirem
serviços regionais de psiquiatria e saúde mental da infân-
cia e da adolescência, também integra o conselho um
representante daquelas áreas funcionais.

4 — Integram ainda o conselho regional de saúde
mental os seguintes representantes dos profissionais de
saúde mental:

a) Nas regiões de saúde do Norte, do Centro e
de Lisboa e Vale do Tejo: dois enfermeiros,
um psicólogo, um técnico de serviço social e
um representante dos restantes grupos profis-
sionais, sendo pelo menos um do sector da infân-
cia e da adolescência;

b) Nas regiões de saúde do Alentejo e do Algarve:
um enfermeiro e um representante dos restantes
grupos profissionais.

Artigo 9.o

Funcionamento

1 — Cada conselho regional de saúde mental rege-se
por um regulamento interno por ele elaborado e apro-
vado pelo conselho de administração da administração
regional de saúde, podendo funcionar por secções,
nomeadamente correspondentes às sub-regiões de saúde
ou a áreas específicas de intervenção.

2 — De acordo com a natureza das matérias a tratar,
podem participar nas reuniões do conselho especialistas,
sem direito a voto.

3 — O apoio técnico e administrativo ao conselho é
prestado pelos serviços da administração regional de
saúde.

CAPÍTULO III

Serviços locais

Artigo 10.o

Serviços locais

1 — Aos serviços locais de saúde mental compete
assegurar a prestação de cuidados globais essenciais de
saúde mental, quer a nível ambulatório, quer de inter-
namento.

2 — A rede de serviços locais de saúde mental integra,
designadamente, as seguintes áreas funcionais:

a) Consulta externa e intervenção na comunidade,
nomeadamente apoio domiciliário e desenvol-
vimento de programas de promoção da saúde
e prevenção da doença, a assegurar, em cada
sector geodemográfico com cerca de 80 000
habitantes, por equipas multiprofissionais;

b) Internamento completo de doentes agudos, pre-
ferencialmente em hospitais gerais;

c) Internamento parcial;
d) Atendimento permanente das situações de urgên-

cia psiquiátrica, em serviços de urgência de hos-
pitais gerais ou no âmbito de estruturas de inter-
venção na crise;

e) Prestação de cuidados especializados a doentes
internados em ligação com outras especiali-
dades.

3 — A consulta externa e a intervenção na comuni-
dade desenvolvem-se quer através de estruturas pró-
prias, quer em articulação com os centros de saúde e
respectivos profissionais, designadamente os médicos de
família, e, no âmbito da saúde mental da infância e
da adolescência, também em articulação com os esta-
belecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário.

4 — A prestação de cuidados de saúde mental faz-se
ainda em unidades de reabilitação psicossocial, desig-
nadamente centros sócio-ocupacionais, estruturas resi-
denciais para doentes de evolução prolongada e estru-
turas para treino e reinserção profissional.

5 — A prestação de cuidados prevista no número
anterior, quando se trate de unidades não inseridas no
Serviço Nacional de Saúde, faz-se nos termos que forem
definidos por portaria conjunta dos Ministros da Saúde
e do Trabalho e da Solidariedade.

Artigo 11.o

Forma de organização

1 — Os serviços locais de saúde mental organizam-se
sob a forma de departamento ou de serviço de hospital
geral, de acordo com o seguinte:

a) Departamento, pelo menos um em cada sub-
-região de saúde e em cada hospital geral com
área de influência de cerca de 250 000 habi-
tantes;

b) Serviço, por hospital geral com área de influên-
cia de cerca de 120 000 habitantes.

2 — Os serviços de saúde mental organizam-se em
centros de responsabilidade, dotados de orçamentos-
-programa próprios, nos termos da lei.

3 — Os cuidados de saúde mental da criança e do
adolescente são assegurados através de equipas mul-
tiprofissionais específicas, organizadas sob a forma de
serviço ou de unidade funcional, de acordo com a dimen-
são da população alvo, e sob a responsabilidade de um
psiquiatra da infância e da adolescência.

Artigo 12.o

Coordenação dos serviços locais

1 — A coordenação dos serviços locais de saúde men-
tal compete ao director do departamento ou do serviço
referidos no n.o 1 do artigo anterior.

2 — A nomeação do director do departamento ou
do serviço faz-se nos termos da lei, de entre médicos
psiquiatras ou psiquiatras da infância e da adolescência.

3 — O coordenador dos serviços locais de saúde men-
tal é coadjuvado por um enfermeiro-supervisor e por
um administrador hospitalar, designados, sob sua pro-
posta, pelo conselho de administração do hospital.

Artigo 13.o

Competências do coordenador

1 — Ao coordenador dos serviços locais de saúde
mental compete, designadamente:

a) Definir os programas a desenvolver e promover
a sua execução;
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b) Garantir a continuidade e a qualidade dos cui-
dados prestados;

c) Assegurar a informação à comunidade e aos
indivíduos quanto a aspectos relevantes da
saúde mental, acesso à prestação de cuidados
e direitos e deveres dos utentes, bem como asse-
gurar a sua participação no funcionamento dos
serviços;

d) Garantir o funcionamento de um sistema de
informação actualizado;

e) Estabelecer acordos com vista à articulação das
actividades desenvolvidas pelos serviços locais
de saúde mental com outros serviços, unidades
ou instituições, integrados ou não no Serviço
Nacional de Saúde, nomeadamente os serviços
regionais de saúde mental e os centros de saúde;

f) Promover a formação e actualização perma-
nente dos respectivos profissionais;

g) Elaborar o regulamento interno dos serviços
locais de saúde mental;

h) Elaborar o plano de actividades dos serviços,
de acordo com o plano regional de saúde men-
tal, bem como a proposta de orçamento e o
relatório de actividades;

i) Pronunciar-se sobre o exercício de clínica pri-
vada nos serviços locais de saúde mental;

j) Aprovar os horários e planos de férias do
pessoal;

l) Representar os serviços locais de saúde mental.

2 — Além das competências previstas nos números
anteriores, o coordenador detém ainda as competências
que lhe forem delegadas e subdelegadas.

3 — O coordenador pode delegar e subdelegar com-
petências no enfermeiro e no administrador referidos
no n.o 3 do artigo 12.o, bem como nos responsáveis
pelas áreas funcionais dos serviços locais de saúde
mental.

Artigo 14.o

Conselho técnico

1 — Os serviços locais de saúde mental dispõem de
um conselho técnico, com funções consultivas e de asses-
soria, composto pelos responsáveis das várias áreas fun-
cionais e por representantes dos respectivos grupos
profissionais.

2 — Compete ao conselho técnico colaborar na ela-
boração do regulamento interno, do plano de activi-
dades, da proposta de orçamento e do relatório de acti-
vidades, bem como na definição dos programas a desen-
volver, e pronunciar-se sobre todas as questões que lhe
sejam submetidas pelo coordenador dos serviços locais
de saúde mental.

3 — O funcionamento do conselho técnico rege-se
por regulamento interno, por ele elaborado e aprovado
pelo coordenador dos serviços locais de saúde mental,
e pelas disposições do Código do Procedimento Admi-
nistrativo relativas aos órgãos colegiais.

Artigo 15.o

Criação dos serviços locais de saúde mental

A criação, alteração ou extinção dos serviços locais
de saúde mental, bem como a definição da respectiva

forma de organização e da área geográfica abrangida,
fazem-se por portaria do Ministro da Saúde.

CAPÍTULO IV

Hospitais psiquiátricos

Artigo 16.o

Atribuições dos hospitais psiquiátricos

1 — Aos hospitais psiquiátricos incumbe:

a) Continuar a assegurar os cuidados de nível local
nas áreas geodemográficas pelas quais sejam
responsáveis à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma, enquanto nestas áreas não forem
criados serviços locais de saúde mental nos ter-
mos do presente diploma;

b) Disponibilizar respostas de âmbito regional em
valências que exijam intervenções predominan-
temente institucionais, de acordo com o esta-
belecido no artigo 7.o;

c) Assegurar os cuidados exigidos pelos doentes
de evolução prolongada que neles se encontram
institucionalizados e promover a humanização
e melhoria das suas condições de vida, desen-
volvendo programas de reabilitação adaptados
às suas necessidades específicas e apoiando a
sua reinserção na comunidade.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número
anterior, cada equipa de sector dos hospitais psiquiá-
tricos é dotada de um plano de actividades e de um
orçamento privativos.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 17.o

Serviços regionais

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 7.o, consi-
deram-se serviços regionais de saúde mental os depar-
tamentos de pedopsiquiatria e de saúde mental infantil
e juvenil dos Hospitais de D. Estefânia e Central e Espe-
cializado de Crianças Maria Pia e do Centro Hospitalar
de Coimbra, bem como os Centros Regionais de Alcoo-
logia de Lisboa, de Coimbra e do Porto.

2 — Aos departamentos hospitalares referidos no
número anterior, bem como aos serviços regionais de
saúde mental que venham a ser criados sob a forma
de departamento hospitalar, é aplicável o disposto nos
artigos 12.o a 14.o, com as necessárias adaptações.

Artigo 18.o

Integração da prestação de cuidados de saúde mental

1 — No prazo máximo de seis meses contados da data
da entrada em vigor do presente diploma, a Direcção-
-Geral da Saúde e as administrações regionais de saúde
devem submeter ao Ministro da Saúde propostas de
medidas que garantam a efectiva articulação funcional
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e a integração progressiva da prestação de cuidados de
saúde mental com os hospitais gerais, centros de saúde
e serviços e instituições do sector social.

2 — Os processos de articulação e integração previs-
tos no número anterior serão executados nos termos
que forem definidos pelos Ministros da Saúde e do Tra-
balho e da Solidariedade, bem como através de planos
de reestruturação dos hospitais psiquiátricos que per-
mitam a estas instituições a diferenciação interna dos
cuidados e o desempenho de funções assistenciais direc-
tas à população, sem prejuízo da progressiva transfe-
rência das suas responsabilidades de âmbito local para
os serviços previstos no artigo 10.o

Artigo 19.o

Legislação subsidiária

Sem prejuízo do disposto no presente diploma, os
serviços prestadores de cuidados de saúde mental
regem-se pelo disposto na legislação aplicável aos esta-
belecimentos hospitalares, bem como na legislação espe-
cífica das carreiras dos profissionais de saúde.

Artigo 20.o

Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.o 127/92, de 3 de Julho.

Artigo 21.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a
sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de
Dezembro de 1998. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Jorge
Paulo Sacadura Almeida Coelho — José Eduardo Vera
Cruz Jardim — Eduardo Carrega Marçal Grilo — Maria de
Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina —
Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.

Promulgado em 22 de Janeiro de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 28 de Janeiro de 1999.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Decreto-Lei n.o 36/99
de 5 de Fevereiro

O Decreto-Lei n.o 310/82, de 3 de Agosto, consagrou
no seu artigo 33.o, para os médicos que adquirissem
o grau de assistente após frequência com aproveita-
mento do respectivo internato complementar, a garantia
da estabilidade de trabalho.

O Decreto-Lei n.o 90/88, de 10 de Março, veio alterar
a referida norma, continuando a assegurar aquela esta-
bilidade aos médicos já detentores do grau de assistente.

Posteriormente, o Decreto-Lei n.o 128/92, de 4 de
Julho, que aprovou o regime jurídico dos internatos
médicos, reconheceu aos médicos que tivessem iniciado
o internato complementar antes de 1 de Janeiro de 1988
a prorrogação dos respectivos contratos administrativos
de provimento até à aceitação do lugar da categoria
de assistente, data alterada para 1 de Janeiro de 1989
pela Lei n.o 4/93, de 12 de Fevereiro.

Consequentemente, aos médicos a que se refere a
alínea b) do n.o 1 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 128/92, designados como assistentes eventuais pelo
seu artigo 27.o, foi determinada a colocação no serviço
ou estabelecimento que melhor conviesse no âmbito da
mesma zona hospitalar ou região de saúde, mediante
a transmissão do respectivo contrato.

No tempo decorrido, verifica-se que os diversos con-
cursos de ingresso na carreira que foram sendo efec-
tuados não permitiram absorver a totalidade dos médi-
cos nestas condições, que assim vêm permanecendo em
contrato administrativo de provimento, sem lograrem
o provimento definitivo subjacente à previsão legal,
situação residual em tudo desconforme com o rácio da
norma que lhe dá suporte, e, bem assim, com a melhor
gestão dos recursos humanos de que o Serviço Nacional
de Saúde carece.

Foram ouvidas as organizações sindicais representa-
tivas do sector.

Nestes termos, ao abrigo da alínea a) do n.o 1 do
artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta o
seguinte:

Artigo 1.o

Objecto e âmbito

O presente diploma visa a integração nas carreiras
médicas dos assistentes eventuais a que se refere a alí-
nea b) do n.o 1 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 128/92,
de 4 de Julho, alterado, por ratificação, pela Lei n.o 4/93,
de 12 de Fevereiro, e que, à data da entrada em vigor
deste decreto-lei, se encontram vinculados a serviços
ou estabelecimentos de saúde.

Artigo 2.o

Processo de integração

1 — A integração, em lugares de assistente da res-
pectiva carreira, dos assistentes eventuais a que se refere
o artigo anterior obedece a um processo que se desen-
volve pelas fases seguintes:

a) A 1.a fase consiste na integração, no quadro
de pessoal do estabelecimento ou serviço de
saúde a que actualmente se encontram vincu-
lados, dos assistentes eventuais que tenham
obtido aprovação em concurso de provimento
na categoria de assistente da respectiva carreira,
na sequência do qual não tenham sido providos
por insuficiência de vagas;

b) A 2.a fase consiste na integração mediante a
abertura de concursos institucionais, nos termos
previstos no artigo 4.o;

c) A 3.a fase consiste na abertura de concursos
sub-regionais, nos termos previstos no artigo 5.o

2 — A 1.a fase de integração conclui-se no prazo
máximo de 30 dias úteis contados a partir da data da
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Decreto-Lei n.º 8/2010
de 28 de Janeiro

Os problemas de saúde mental, aliados a situações de 

demência que, em parte, resultam do aumento da esperança 

média de vida e do envelhecimento da população, importam 

severas consequências para a vida das famílias. Por isso, a 

saúde mental constitui uma das prioridades das políticas 

sociais e de saúde do XVIII Governo Constitucional, cujo 

programa prevê a criação de novas respostas de cuidados 

continuados integrados de saúde mental, em articulação 

com a segurança social, em função dos diferentes níveis 

de autonomia das pessoas com doença mental.

Tendo sido política iniciada no âmbito do XVII Governo 

Constitucional, nomeadamente com o Plano Nacional de 

Saúde Mental 2007 -2016, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 49/2008, de 6 de Março, são 

agora concretizadas medidas para a organização e coorde-

nação de unidades e equipas multidisciplinares com vista 

à prestação de apoio psicossocial e de cuidados médicos, 

ao reforço das competências, à reabilitação, à recuperação 

e integração social das pessoas com incapacidade psicos-

social, bem como à promoção e reforço das capacidades 

das famílias que lidam com estas situações.

Assim, são criadas estruturas multidisciplinares de cui-

dados continuados integrados de saúde mental, adaptadas 

às características de grupos etários específicos, em articu-

lação com a rede nacional de cuidados continuados inte-

grados (RNCC) e com os serviços locais de saúde mental 

(SLSM), previstos no Decreto -Lei n.º 304/2009, de 22 de 

Outubro, tendo também presente a lei de Saúde Mental, 

aprovada pela Lei n.º 36/98, de 24 de Julho, passando a 

prestação de cuidados de saúde mental a ser assegurada 

por equipas e unidades multidisciplinares habilitadas a 

responder, de forma coordenada, aos aspectos médicos 

psicológicos, sociais, de enfermagem e de reabilitação.

Estas estruturas multidisciplinares que prestam cuidados 

continuados integrados de saúde mental são de três tipos: 

equipas de apoio domiciliário, unidades sócio -ocupacionais 

e unidades residenciais.

As equipas de apoio domiciliário actuam nos domicílios, 

auxiliam na supervisão e gestão da medicação e asseguram 

o apoio regular nos cuidados pessoais e nas actividades 

da vida diária, gestão doméstica e financeira, compras, 

confecção de alimentos, tratamento de roupas, manutenção 

da habitação, utilização dos transportes públicos e outros 

recursos comunitários.

As unidades sócio -ocupacionais localizam -se na 

comunidade e têm como destinatários pessoas com mo-

derado e reduzido grau de incapacidade psicossocial, com 

disfuncionalidades na área relacional, ocupacional e de 

integração social. Estas unidades têm por finalidade a 

promoção da autonomia, a estabilidade emocional e a 

participação social, com vista à integração social, familiar 

e profissional.

Por último, as unidades residenciais, que apresentam 

diferentes níveis de intensidade, localizam -se preferencial-

mente na comunidade e asseguram a prestação de serviços 

médicos e sociais, são de quatro tipos: as residências de 

treino de autonomia, as residências autónomas de saúde 

mental, as residências de apoio moderado e as residências 

de apoio máximo.

As residências de treino de autonomia têm por fina-

lidade a reintegração social e familiar das pessoas com 

incapacidade psicossocial, preparando -as para o regresso 

ao domicílio. As residências autónomas de saúde mental 

têm por finalidade proporcionar suporte residencial com 

vista à integração em actividades de socialização e de for-

mação profissional ou emprego, a melhoria da qualidade de 

vida e maior participação social. As residências de apoio 

moderado têm por finalidade proporcionarem cuidados que 

permitam a manutenção e o desenvolvimento das compe-

tências do doente, proporcionando -lhe melhor qualidade 

de vida e promovendo a integração sócio -ocupacional. E, 

finalmente, as residências de apoio máximo destinam -se 

a pessoas com elevado grau de incapacidade e têm por 

finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem 

o agravamento da situação de dependência.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regi-

ões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios Por-

tugueses e a Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Foram ouvidos, a título facultativo, a Federação Nacio-

nal de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, os 

institutos das ordens religiosas, a Ordem dos Médicos, a 

Ordem dos Enfermeiros, a Federação Nacional dos Médi-

cos e o Sindicato Independente dos Médicos.

Foram promovidas as audições, a título facultativo, à 

União das Misericórdias Portuguesas, à Confederação Na-

cional das Instituições de Solidariedade Social, à Federação 

Nacional de Associações de Famílias Pró Saúde Mental, ao 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, à Confederação 

Geral de Trabalhadores Portugueses, à União Geral de 

Trabalhadores e ao Conselho Nacional de Saúde Mental.

Assim:

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, e nos termos das 

alíneas a) e c) do artigo 198.º da Constituição, o Governo 

decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

1 — O presente decreto -lei cria um conjunto de uni-

dades e equipas de cuidados continuados integrados de 

saúde mental, destinado às pessoas com doença mental 

grave de que resulte incapacidade psicossocial e que se 

encontrem em situação de dependência, independente-

mente da idade, adiante designadas como pessoas com 

incapacidade psicossocial.

2 — O referido conjunto de unidades e equipas de cui-

dados continuados integrados específicas de saúde mental 

inclui unidades residenciais, unidades sócio -ocupacionais e 

equipas de apoio domiciliário e articula -se com os serviços 

locais de saúde mental (SLSM) e com a rede nacional de 

cuidados continuados integrados (RNCCI).

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do disposto no presente decreto -lei, entende-

-se por:

a) «Autonomia», o conjunto de competências neces-

sárias para o desempenho das actividades da vida diária, 
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da vida social e relacional bem como para a tomada de 
decisões independentes ao longo do percurso da vida;

b) «Cuidador», a pessoa adulta, membro ou não da 
família, que cuida da pessoa com incapacidade psicos-
social, com ou sem remuneração, no sentido de realizar 
e proporcionar as actividades da vida diária com vista a 
minorar ou até mesmo suprir o deficit de autocuidado da 
pessoa que cuida;

c) «Cuidados continuados integrados de saúde mental», 
o conjunto de intervenções sequenciais de saúde mental 
e ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, 
centrado na reabilitação e recuperação das pessoas com 
incapacidade psicossocial, entendida como o processo de 
reabilitação e de apoio social, activo e contínuo, que visa 
a promoção da autonomia e a melhoria da funcionalidade 
da pessoa em situação de dependência com vista à sua 
integração familiar e social;

d) «Dependência», a situação em que se encontra a pes-
soa com incapacidade psicossocial, que, por falta ou perda 
de autonomia psíquica, ou intelectual ou física, resultante 
de doença mental grave, não consegue, por si só, realizar 
as actividades da vida diária;

e) «Doença mental grave», doença psiquiátrica, que, 
pelas características e evolução do seu quadro clínico, 
afecta de forma prolongada ou contínua a funcionalidade 
da pessoa;

f) «Estrutura modular», a autonomização de um espaço 
físico dentro de uma estrutura física comum, de forma a 
recriar um ambiente próprio, tipo domicílio, o mais pró-
ximo do ambiente familiar;

g) «Funcionalidade», a capacidade da pessoa com do-
ença mental grave, em cada momento, para realizar tarefas 
de subsistência, se relacionar com o meio envolvente e 
participar na vida social;

h) «Grau elevado de incapacidade psicossocial», a situa-
ção objectiva da pessoa com incapacidade psicossocial que 
apresente graves limitações funcionais ou cognitivas, com 
necessidade de apoio na higiene, alimentação e cuidados 
pessoais, na gestão do dinheiro e da medicação, reduzida 
mobilidade na comunidade, dificuldades relacionais acen-
tuadas, incapacidade para reconhecer situações de perigo 
e desencadear procedimentos preventivos de segurança do 
próprio e de terceiros;

i) «Grau moderado de incapacidade psicossocial», a 
situação objectiva da pessoa com incapacidade psicossocial 
que apresente limitações cognitivas ou funcionais media-
nas, com necessidade de supervisão regular na higiene, 
alimentação e cuidados pessoais, nas actividades de vida 
diária e doméstica, na gestão do dinheiro e da medica-
ção, com dificuldades relacionais significativas, mas não 
apresentando disfuncionalidades a nível da mobilidade na 
comunidade e da capacidade para reconhecer situações 
de perigo e desencadear procedimentos preventivos de 
segurança do próprio e de terceiros;

j) «Grau reduzido de incapacidade psicossocial», a si-
tuação objectiva da pessoa com incapacidade psicossocial 
que apresente limitações cognitivas ligeiras, com neces-
sidade de supervisão periódica na gestão do dinheiro e da 
medicação e da organização da vida social e relacional, 
não apresentando disfuncionalidades a nível da mobilidade 
na comunidade, da autonomia funcional, da autonomia na 
higiene, alimentação e cuidados pessoais, nas actividades 
de vida diária e doméstica e da capacidade para reconhecer 
situações de perigo e desencadear procedimentos preven-
tivos de segurança do próprio e de terceiros;

l) «Incapacidade psicossocial», a situação objectiva 
de redução total ou parcial da capacidade da pessoa com 
doença mental grave para desempenhar as actividades da 
vida diária, no contexto social, familiar e profissional;

m) «Reabilitação psicossocial», o processo de desen-
volvimento das capacidades psíquicas remanescentes e 
de aquisição de novas competências para o autocuidado, 
actividades de vida diária, relacionamento interpessoal, 
integração social e profissional e participação na comu-
nidade;

n) «Recuperação», o processo que visa alcançar a auto-
determinação e a procura de um caminho pessoal por parte 
das pessoas com problemas de saúde mental;

o) «Treino da autonomia», o conjunto de intervenções 
psicossociais destinado a promover a aquisição e ou a 
manutenção de competências para o desempenho, o mais 
independente possível, das actividades da vida diária e 
social.

Artigo 3.º
Princípios orientadores

Os cuidados continuados integrados de saúde mental são 
desenvolvidos de acordo com os seguintes princípios:

a) Consideração das necessidades globais, que permita o 
desenvolvimento das capacidades pessoais e a promoção da 
vida independente e de um papel activo na comunidade;

b) Respeito pela privacidade, confidencialidade e au-
todeterminação através do reconhecimento das decisões 
informadas acerca da própria vida;

c) Respeito pelos direitos civis, políticos, económicos, 
sociais e culturais, para o efectivo exercício da cidadania 
plena;

d) Respeito pela igualdade e proibição de discrimina-
ção com base no género, origem étnica ou social, idade, 
religião, ideologia ou outro qualquer estatuto;

e) Promoção de relações interpessoais significativas e 
das redes de suporte social informal;

f) Envolvimento e participação dos familiares e de e 
outros cuidadores;

g) Integração das unidades em contextos comunitários 
inclusivos e não estigmatizantes;

h) Localização preferencial das unidades no âmbito 
territorial dos SLSM, de forma a facilitar a articulação e 
a continuidade de cuidados;

i) Equidade no acesso e mobilidade entre os diferentes 
tipos de unidades e equipas;

j) Eficiência e qualidade na prestação dos serviços.

Artigo 4.º
Objectivos das unidades e equipas

Constituem objectivos das unidades e equipas de cui-
dados continuados integrados de saúde mental:

a) A reabilitação e autonomia das pessoas com incapa-
cidade psicossocial;

b) A manutenção ou reforço das competências e capa-
cidades das pessoas com incapacidade psicossocial, com 
vista ao desenvolvimento do seu processo de recupera-
ção;

c) A integração familiar e social das pessoas com inca-
pacidade psicossocial;

d) A promoção de vida na comunidade tão independente 
quanto possível das pessoas com incapacidade psicosso-
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cial que residam nos hospitais psiquiátricos, instituições 
psiquiátricas do sector social e departamentos ou serviços 
de psiquiatria de hospitais;

e) A promoção e o reforço das capacidades das famí-
lias e outros cuidadores das pessoas com incapacidade 
psicossocial, habilitando -as a lidar com as situações daí 
decorrentes, facilitando e incentivando o acompanhamento 
familiar e promovendo a sua participação e envolvimento 
na prestação de cuidados.

Artigo 5.º
Dever de sigilo e responsabilidade civil

1 — Estão obrigados ao dever de sigilo profissional 
todos os profissionais que, nos termos do presente decreto-
-lei, directa ou indirectamente, tomem conhecimento de 
informações relativas à situação clínica das pessoas com 
as incapacidades mencionadas no artigo 2.º

2 — As unidades e equipas previstas no presente decreto-
-lei, bem como o pessoal que as integra, respondem pe-
los danos causados pelas pessoas com as incapacidades 
mencionadas no artigo 2.º, nos termos do regime geral de 
responsabilidade civil e criminal.

Artigo 6.º
Coordenação e organização

1 — A coordenação das unidades e equipas de cuidados 
continuados integrados de saúde mental é assegurada a 
nível nacional, sem prejuízo da coordenação operativa, 
regional e local nos termos a definir, quanto à constitui-
ção e competências das estruturas em causa, pela portaria 
referida no número seguinte.

2 — A coordenação e organização das unidades e equi-
pas de cuidados continuados integrados de saúde mental 
obedecem a critérios de complementaridade e ao princípio 
do respeito da prevalência do interesse da pessoa incapaz 
e são definidas por portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas do trabalho, da solidariedade 
social e da saúde, de acordo com os princípios previstos 
no artigo 3.º, abrangendo, nomeadamente:

a) A coordenação a nível nacional, regional e local e a 
necessária articulação com os parceiros que colaboram na 
prestação de cuidados continuados de saúde mental, bem 
como com outras entidades que considerem pertinentes 
para o exercício das suas competências;

b) As especificidades inerentes aos serviços prestados 
em cada tipologia, assim como os técnicos necessários, 
nos termos do n.º 4 do artigo 8.º;

c) A definição do instrumento único de avaliação do 
grau de incapacidade psicossocial, nos termos do n.º 2 
do artigo 19.º;

d) A definição do instrumento único de avaliação da 
dependência, nos termos do n.º 3 do artigo 22.º;

e) Os modelos de promoção e gestão da qualidade para 
aplicação obrigatória em cada uma das unidades e equipas, 
nos termos do artigo 25.º;

f) O processo periódico de avaliação das unidades e 
equipas, nos termos do artigo 26.º;

g) A formação inicial e contínua dos recursos huma-
nos das unidades e equipas, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 27.º;

h) A cooperação e colaboração entre as diversas uni-
dades e equipas de cuidados continuados integrados de 
saúde mental.

Artigo 7.º
Articulação com os serviços locais de saúde mental

1 — As unidades e equipas de cuidados continuados 
integrados de saúde mental funcionam em articulação 
com os SLSM, previstos no artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 35/99, de 5 de Fevereiro.

2 — Nos termos do disposto no número anterior, os 
SLSM devem assegurar, designadamente:

a) A referenciação das pessoas com incapacidade psicos-
social para as unidades e equipas de cuidados continuados 
integrados de saúde mental, de acordo com o diploma 
referido no número anterior;

b) A prestação de cuidados de psiquiatria e de saúde 
mental às pessoas com incapacidade psicossocial inte-
gradas nas unidades e equipas, nos termos previstos no 
presente decreto -lei.

CAPÍTULO II

Tipologias

Artigo 8.º
Tipologia das unidades e equipas

1 — A prestação de cuidados continuados integrados 
de saúde mental é assegurada por:

a) Unidades residenciais;
b) Unidades sócio -ocupacionais;
c) Equipas de apoio domiciliário.

2 — Constituem unidades residenciais:
a) Residências de treino de autonomia;
b) Residências autónomas de saúde mental;
c) Residências de apoio moderado;
d) Residências de apoio máximo.

3 — As diferentes tipologias são adaptadas às caracte-
rísticas de grupos etários específicos, nomeadamente da 
infância e adolescência.

4 — As especificidades inerentes aos serviços prestados 
em cada tipologia, assim como os técnicos necessários, são 
fixadas na portaria prevista no artigo 6.º

SECÇÃO I

Unidades residenciais

Artigo 9.º
Caracterização

1 — As unidades residenciais têm obrigatoriamente 
direcção técnica, função desempenhada por técnico da 
área de saúde mental ou área social.

2 — As unidades residenciais apresentam diversos ní-
veis de intensidade e periodicidade e asseguram, designa-
damente, os seguintes serviços, de acordo com os níveis 
de complexidade das diferentes tipologias:

a) Acesso a cuidados médicos gerais e da especialidade 
de psiquiatria;

b) Cuidados de enfermagem gerais e especializados em 
saúde mental e psiquiátrica;
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c) Acesso e prestação a dispositivos médicos e meios 
de diagnóstico e terapêutica;

d) Apoio psicossocial, de reabilitação e de integração 
na comunidade;

e) Apoio a familiares e outros cuidadores;
f) Actividades de vida diária e de lazer;
g) Apoio de pessoal auxiliar;
h) Transporte de doentes residentes para exames, con-

sultas e tratamentos.

Artigo 10.º
Residência de treino de autonomia

1 — A residência de treino de autonomia é uma unidade 
residencial, localizada preferencialmente na comunidade, 
destinada a desenvolver programas de reabilitação psi-
cossocial para pessoas com moderado e reduzido grau de 
incapacidade psicossocial, estabilizadas clinicamente e 
que conservam alguma funcionalidade.

2 — A residência de treino de autonomia tem por fi-
nalidade a reintegração social e familiar das pessoas com 
incapacidade psicossocial, preparando -as para o regresso 
ao domicílio ou, em caso de ausência de suporte familiar 
ou social adequado, para a admissão em outras unidades 
e equipas.

3 — A residência de treino de autonomia pode abranger 
as situações de continuidade de cuidados subjacentes ao 
processo de tratamento, designadamente da fase de con-
solidação da estabilização clínica e início do processo de 
reabilitação psicossocial, na sequência de internamento 
hospitalar originado por situação clínica aguda, recorrência 
ou descompensação clínica.

4 — A permanência na residência de treino de autonomia 
tem uma duração máxima de 12 meses consecutivos.

5 — A capacidade das residências de treino de auto-
nomia é de 6 a 12 lugares, com estrutura modular até 
6 pessoas em capacidade máxima.

Artigo 11.º
Residência autónoma de saúde mental

1 — A residência autónoma de saúde mental é uma es-
trutura residencial, localizada na comunidade e destinada 
a pessoas com um reduzido grau de incapacidade psicos-
social, clinicamente estabilizadas, sem suporte familiar 
ou social adequado.

2 — A residência autónoma de saúde mental tem por 
finalidade proporcionar suporte residencial que permita a 
integração em actividades de socialização e de formação 
profissional ou emprego, promovendo melhor qualidade 
de vida e maior participação social.

3 — A capacidade máxima das residências autónomas 
é de sete lugares.

Artigo 12.º
Residência de apoio moderado

1 — A residência de apoio moderado é uma estrutura 
residencial, localizada na comunidade, destinada a pessoas 
com moderado grau de incapacidade psicossocial, clini-
camente estabilizadas, impossibilitadas de serem tratadas 
no domicílio por ausência de suporte familiar ou social 
adequado.

2 — A residência de apoio moderado tem por finalidade 
proporcionar cuidados que permitam a manutenção e o 

desenvolvimento da funcionalidade existente, proporcio-
nando melhor qualidade de vida e promovendo a integração 
sócio -ocupacional.

3 — A residência de apoio moderado destina -se a pes-
soas com necessidade de apoio por um período imprevi-
sível de tempo e em situações pontuais para descanso do 
principal cuidador até 30 dias por ano.

4 — A capacidade das residências de apoio moderado 
é de 12 a 16 lugares com estrutura modular de 6 a 8 pes-
soas.

Artigo 13.º
Residência de apoio máximo

1 — A residência de apoio máximo é uma estrutura 
residencial, localizada na comunidade, destinada a pessoas 
clinicamente estabilizadas com elevado grau de incapa-
cidade psicossocial, impossibilitadas de serem tratadas 
no domicílio por ausência de suporte familiar ou social 
adequado.

2 — A residência de apoio máximo tem por finalidade 
proporcionar cuidados que previnam e retardem o agra-
vamento da situação de dependência.

3 — A residência de apoio máximo destina -se a pessoas 
com necessidade de apoio por um período imprevisível de 
tempo e em situações pontuais para descanso do principal 
cuidador até 30 dias por ano.

4 — A capacidade das residências de apoio máximo é de 
18 a 32 lugares, com estrutura modular de 6 a 8 pessoas.

SECÇÃO II

Unidades sócio -ocupacionais

Artigo 14.º
Caracterização

1 — A unidade sócio -ocupacional localiza -se na co-
munidade, em espaço físico próprio, sendo destinada a 
pessoas com moderado e reduzido grau de incapacidade 
psicossocial, clinicamente estabilizadas, mas com disfun-
cionalidades na área relacional, ocupacional e de integração 
social.

2 — A unidade sócio -ocupacional tem por finalidade 
a promoção de autonomia, a estabilidade emocional e a 
participação social, com vista à integração social, familiar 
e profissional.

3 — A unidade sócio -ocupacional funciona, no mínimo, 
oito horas por dia, nos dias úteis.

4 — A capacidade da unidade sócio -ocupacional é de 
30 lugares diários.

5 — As unidades sócio -ocupacionais têm uma direcção 
técnica, cuja função é desempenhada por técnico da área 
de saúde mental ou área social.

Artigo 15.º
Serviços

A unidade sócio -ocupacional assegura, designadamente, 
os seguintes serviços:

a) Apoio e reabilitação psicossocial e nas actividades 
de vida diária;

b) Apoio sócio -ocupacional, incluído convívio e la-
zer;

c) Supervisão na gestão da medicação;
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d) Apoio aos familiares e outros cuidadores com vista 
à reintegração familiar;

e) Apoio de grupos de auto -ajuda;
f) Apoio e encaminhamento para serviços de formação 

e de integração profissional;
g) Promoção de actividades sócio -culturais e desportivas 

em articulação com as autarquias, associações culturais, 
desportivas e recreativas ou outras estruturas da comu-
nidade.

SECÇÃO III

Equipas de apoio domiciliário

Artigo 16.º

Caracterização

1 — A equipa de apoio domiciliário em cuidados con-
tinuados integrados de saúde mental desenvolve as acti-
vidades necessárias de forma a:

a) Maximizar a autonomia da pessoa com incapacidade 
psicossocial;

b) Reforçar a sua rede de suporte social através da pro-
moção de relações interpessoais significativas;

c) Melhorar a sua integração social e o acesso aos re-
cursos comunitários;

d) Prevenir internamentos hospitalares e admissões em 
unidades residenciais;

e) Sinalizar e encaminhar situações de descompensação 
para os SLSM;

f) Apoiar a participação das famílias e outros cuidadores 
na prestação de cuidados no domicílio.

2 — As equipas de apoio domiciliário podem estar vin-
culadas e ser coordenadas tecnicamente por uma unidade 
residencial, uma unidade sócio -ocupacional, um agrupa-
mento de centros de saúde (ACES) ou um SLSM.

Artigo 17.º

Serviços

A equipa de apoio domiciliário assegura, designada-
mente, os seguintes serviços:

a) Acesso a apoio multiprofissional de saúde mental;
b) Envolvimento dos familiares e outros cuidadores, 

quando necessário;
c) Promoção da autonomia, através do apoio regular nos 

cuidados pessoais e nas actividades da vida diária, gestão 
doméstica e financeira, compras, confecção de alimentos, 
tratamento de roupas, manutenção da habitação, utilização 
dos transportes públicos e outros recursos comunitários;

d) Supervisão na gestão da medicação;
e) Promoção do acesso a actividades ocupacionais, de 

convívio ou de lazer.

CAPÍTULO III

Acesso, ingresso e mobilidade

Artigo 18.º

Acesso

São destinatários das unidades e equipas previstas no 
presente decreto -lei as pessoas com incapacidade psicos-

social e necessidade de cuidados continuados integrados 
de saúde mental que:

a) Se encontrem a viver na comunidade;
b) Tenham alta das unidades de agudos dos hospitais 

psiquiátricos, das instituições psiquiátricas do sector social 
ou dos departamentos e serviços de psiquiatria e pedopsi-
quiatria dos hospitais;

c) Tenham alta das unidades de internamento de longa 
duração, públicas ou privadas;

d) Sejam referenciadas pelos SLSM.

Artigo 19.º

Ingresso

1 — A admissão nas unidades e equipas é determi-
nada pela respectiva equipa coordenadora, sob proposta 
dos SLSM ou das instituições psiquiátricas do sector 
social.

2 — Para efeitos da proposta de ingresso nas unidades e 
equipas, o grau de incapacidade psicossocial é determinado 
através de um instrumento único de avaliação, definido na 
portaria prevista no artigo 6.º

Artigo 20.º

Mobilidade

1 — Esgotado o prazo de internamento fixado e não 
sendo atingidos os objectivos terapêuticos, deve o respon-
sável da unidade ou equipa preparar a saída, em articulação 
com a respectiva equipa coordenadora e o SLSM, tendo 
em vista o ingresso da pessoa na unidade ou equipa mais 
adequada, procurando atingir a melhoria ou a recuperação, 
ganhos visíveis na autonomia ou bem -estar e na qualidade 
da vida.

2 — A preparação da saída, a que se refere o número 
anterior, deve ser iniciada com uma antecedência sufi-
ciente que permita a elaboração de informação clínica 
e social, que habilite a elaboração do plano individual 
de cuidados, bem como a sequencialidade da prestação 
de cuidados, aquando do ingresso noutra unidade ou 
equipa.

3 — Sempre que necessário, considerando a natureza 
do caso e a condição da pessoa, deve ser dado aos familia-
res e outros cuidadores conhecimento dos procedimentos 
previstos no número anterior.

CAPÍTULO IV

Organização

Artigo 21.º

Unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental

1 — As unidades de cuidados continuados inte-
grados de saúde mental (UCCISM) são criadas por 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas do trabalho, da solidariedade social e da saúde, 
a partir da adaptação ou reconversão de estruturas já 
existentes, ou a criar, vocacionadas para dar resposta 
exclusiva a situações específicas de incapacidade psi-
cossocial.

2 — Em função das necessidades e com vista à ra-
cionalização e coordenação dos recursos locais, as UC-
CISM podem integrar mais que uma tipologia, desde 
que assegurem os espaços, equipamentos e outros re-
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cursos específicos de cada resposta, sem prejuízo da 
eficaz e eficiente prestação continuada e integrada de 
cuidados.

3 — As UCCISM, segundo as características e o volume 
de necessidades, podem diferenciar -se de acordo com di-
ferentes patologias e organizar -se internamente atendendo 
aos graus de dependência das pessoas.

Artigo 22.º

Instrumentos de utilização comum

1 — A gestão das unidades e equipas assenta num sis-
tema de informação.

2 — Cada unidade ou serviço deve dispor de um pro-
cesso individual de cuidados continuados integrados da 
pessoa em situação de incapacidade psicossocial, do qual 
deve constar:

a) O registo de admissão;
b) As informações de alta;
c) O diagnóstico de necessidades;
d) O plano individual de intervenção;
e) O registo de avaliação semanal e eventual aferição 

do plano individual de intervenção.

3 — O diagnóstico da situação de incapacidade psi-
cossocial constitui o suporte da definição dos planos in-
dividuais de intervenção, obedecendo a um instrumento 
único de avaliação da dependência, definido na portaria 
prevista no artigo 6.º

4 — Os instrumentos de utilização comum devem per-
mitir a gestão uniforme dos diferentes níveis de coordena-
ção das unidades e equipas.

5 — Os dados pessoais, incluindo clínicos, referidos no 
n.º 2 são introduzidos em suporte informático, só podendo 
ser tratados por profissionais de saúde ou outros técnicos 
também sujeitos a sigilo profissional.

6 — As bases de dados a constituir para a finali-
dade prevista no n.º 2 são criadas, desenvolvidas e 
mantidas, incluindo o seu necessário interface com 
as bases de dados da segurança social, nos termos 
da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, sendo o meio e o 
modo de acesso aos respectivos dados definidos por 
portaria do membro do Governo responsável pela área 
da saúde, a emitir no prazo de 90 dias, a qual define 
igualmente as medidas de segurança referentes a ope-
rações inseridas no sistema de informação, quer no 
âmbito de cada tratamento quer a respeito de quaisquer 
comunicações de dados.

Artigo 23.º

Entidades promotoras e gestoras

1 — As entidades promotoras e gestoras das unidades 
e equipas revestem uma das seguintes formas:

a) Entidades públicas dotadas de autonomia administra-
tiva e financeira, com ou sem autonomia patrimonial;

b) Entidades públicas empresariais;
c) Instituições particulares de solidariedade social e 

equiparadas ou que prossigam fins idênticos;
d) Entidades privadas com fins lucrativos.

2 — O disposto no número anterior não prejudica a 
gestão de instituições do Serviço Nacional de Saúde, no 
seu todo ou em parte, por outras entidades, públicas ou 

privadas, mediante contrato de gestão ou em regime de 
convenção por grupos de profissionais, nos termos do 
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, e de acordo 
com o disposto no Decreto -Lei n.º 185/2002, de 20 de 
Agosto.

Artigo 24.º

Obrigações das entidades promotoras e gestoras

Constituem obrigações das entidades previstas no arti-
go anterior, perante as administrações regionais de saúde e 
os centros distritais do Instituto da Segurança Social, I. P., 
as constantes do modelo de contratualização a aprovar e, 
ainda, designadamente:

a) Prestar os cuidados e serviços definidos nos contra-
tos para implementação e funcionamento das unidades e 
equipas;

b) Facultar à equipa coordenadora o acesso a todas 
as instalações das unidades e equipas, bem como às in-
formações indispensáveis à avaliação e auditoria do seu 
funcionamento;

c) Remeter à equipa coordenadora o quadro de recursos 
humanos existentes nas unidades e equipas e o respectivo 
regulamento interno, para aprovação, até 30 dias antes da 
sua entrada em vigor;

d) Comunicar à equipa coordenadora, com uma ante-
cedência mínima de 90 dias, a cessação de actividade das 
unidades e equipas, sem prejuízo do tempo necessário ao 
encaminhamento e colocação das pessoas nelas residen-
tes.

CAPÍTULO V

Qualidade e avaliação

Artigo 25.º

Promoção e garantia da qualidade

Os modelos de promoção e gestão da qualidade para 
aplicação obrigatória em cada uma das unidades e equipas 
são fixados na portaria prevista no artigo 6.º

Artigo 26.º

Avaliação

As unidades e equipas estão sujeitas a um processo 
periódico de avaliação que integra a auto -avaliação anual 
e a avaliação externa, da iniciativa da equipa coorde-
nadora, nos termos definidos na portaria prevista no 
artigo 6.º

CAPÍTULO VI

Recursos humanos

Artigo 27.º

Recursos humanos

1 — A política de recursos humanos para as unidades e 
equipas rege -se por padrões de qualidade, consubstanciada 
através de formação inicial e contínua, definida na portaria 
prevista no artigo 6.º
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2 — A prestação de cuidados nas unidades e equipas é 
garantida por equipas multidisciplinares, podendo contar 
com a colaboração de voluntários devidamente seleccio-
nados, formados e enquadrados como prestadores de cui-
dados informais.

CAPÍTULO VII

Instalações, funcionamento, fiscalização 
e licenciamento

Artigo 28.º

Instalações, funcionamento, fiscalização e licenciamento

1 — As condições e requisitos de construção, funcio-
namento, licenciamento e segurança das instalações e 
pessoas das unidades e equipas de cuidados continuados 
integrados de saúde mental obedecem ao estipulado na 
lei.

2 — As condições e requisitos a que se refere o número 
anterior, bem como o regime de fiscalização são definidos 
nos termos a regulamentar por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas do trabalho e da solida-
riedade social e da saúde.

CAPÍTULO VIII

Financiamento das unidades e equipas

Artigo 29.º
Financiamento

O financiamento das unidades e equipas, dependendo 
das condições de funcionamento das respostas, obedece ao 
princípio da diversificação das fontes de financiamento e 
da adequação selectiva mediante modelo de financiamento 
próprio, a aprovar por portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças, do trabalho, soli-
dariedade social e da saúde.

Artigo 30.º
Modelo de financiamento

1 — O financiamento das unidades e equipas é da res-
ponsabilidade dos Ministérios do Trabalho e da Solidarie-
dade Social e da Saúde, consoante a natureza dos cuidados 
prestados, nos seguintes termos:

a) O financiamento de cada tipo de serviços é especí-
fico, com preços adequados e revistos periodicamente, 
nos termos definidos na portaria prevista no artigo an-
terior;

b) O financiamento das diferentes unidades e equipas 
deve ser diferenciado através de métodos contabilísticos 
apropriados, designadamente com recursos a centros de 
custo próprios.

2 — Os encargos com a prestação das unidades e 
equipas de cuidados continuados de saúde mental fa-
zem parte integrante dos orçamentos das respectivas 
administrações regionais de saúde e os encargos com 
a prestação do apoio social dos orçamentos dos res-
pectivos organismos do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social.

3 — A utilização das unidades residenciais e das uni-
dades sócio -ocupacionais ou do apoio ao domicílio é 
comparticipada pela pessoa com incapacidade psicosso-
cial, na componente de apoio social, em função do seu 
rendimento ou do seu agregado familiar, nos termos a 
regulamentar.

CAPÍTULO IX

Disposições transitórias e finais

Artigo 31.º

Aplicação progressiva

As unidades e equipas previstas no presente decreto -lei 
são implementadas progressivamente, através de experi-
ências piloto, a criar no período de 12 meses a contar da 
sua entrada em vigor.

Artigo 32.º

Regulamentação

O presente decreto -lei deve ser regulamentado no prazo 
de 90 dias após a sua entrada em vigor.

Artigo 33.º

Adaptação dos estabelecimentos e serviços existentes

1 — O despacho conjunto n.º 407/98, de 18 de 
Junho, mantém -se transitoriamente em vigor no que 
se refere às respostas já existentes dirigidas às pessoas 
com doença do foro mental ou psiquiátrico, até à sua 
reconversão nas unidades e equipas previstas no pre-
sente decreto -lei.

2 — As unidades de apoio integrado criadas no âmbito 
do despacho conjunto n.º 407/98, de 18 de Junho, bem 
como outros estabelecimentos e serviços idênticos que se 
encontrem em funcionamento à data da entrada em vigor 
do presente decreto -lei, são progressivamente objecto de 
reconversão, assegurando a continuidade da prestação de 
cuidados já existente.

3 — Os termos e as prioridades de reconversão são 
definidos por despacho dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas do trabalho, da solidariedade social 
e da saúde.

4 — A reconversão das respostas, prevista no número 
anterior, deve ser concluída no prazo de 24 meses.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de 
Novembro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Maria Helena 
dos Santos André — Manuel Francisco Pizarro Sampaio 
e Castro.

Promulgado em 15 de Janeiro de 2010.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 18 de Janeiro de 2010.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 
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constituem fundamento bastante para a não apreciação do 
pedido e devolução do processo ao respectivo órgão ou serviço.

7 — A colocação em situação de mobilidade especial 
efectua -se nos termos previstos no artigo 19.º da Lei 
n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, por publicação do res-
pectivo despacho no Diário da República, dela devendo 
constar o nome do trabalhador, a modalidade da relação 
jurídica de emprego público, a carreira, a categoria, a 
posição e o nível remuneratórios ou o valor da remune-
ração base.

8 — O disposto nos n.os 3 a 7 não é aplicável caso 
o dirigente máximo do órgão ou serviço a que se re-
fere a alínea a) do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei 
n.º 29 -A/2011, de 1 de Março, entenda não dar a sua 
anuência ao pedido de colocação em situação de mobi-
lidade especial.

9 — Sem prejuízo do disposto no artigo 53.º da Portaria 
n.º 1499 -A/2007, de 21 de Novembro, os processos de 
concessão de licença extraordinária devem ser instruídos 
com os seguintes elementos:

a) Nota biográfica do requerente elaborada, nos termos 
previstos na alínea a) do n.º 5, pela secretaria -geral a 
que aquele se encontra afecto, devendo ainda especificar 
eventuais períodos de tempo sem exercício efectivo de 
funções em órgãos e serviços da Administração Pública 
anteriormente à colocação em situação de mobilidade 
especial;

b) Informação da entidade gestora da mobilidade rela-
tivamente a eventual promoção oficiosa de candidatura 
do requerente a procedimento concursal em curso e, bem 
assim, da fase e ou situação em que aquele se encontra 
neste procedimento;

c) Informação da entidade gestora da mobilidade rela-
tivamente ao número de procedimentos concursais a que 
promoveu oficiosamente a candidatura do requerente, no 
ano civil em curso e no anterior, bem como relativamente 
a eventuais propostas de reinício de funções ao abrigo 
de instrumentos de mobilidade geral previstos na lei que 
tenham sido recusadas pelo mesmo;

d) Indicação, pela entidade gestora da mobilidade, do 
número e tipo de acções de requalificação ou formação 
profissional a que o requerente tenha sido submetido, 
por sua iniciativa ou por iniciativa de órgão, serviço ou 
entidade públicos após a sua colocação em situação de 
mobilidade especial;

e) Informação da secretaria -geral a que o requerente se 
encontra afecto relativamente a eventuais faltas injustifi-
cadas à aplicação de métodos de selecção ou recusas de 
reinício de funções para que este tenha sido convocado, 
com a indicação dos motivos eventualmente aduzidos para 
essas faltas ou recusas, bem como relativamente aos resul-
tados de procedimentos simplificados, previstos nos n.os 8 
e 9 do artigo 29.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, 
a que aquele tenha sido sujeito;

f) Informação da secretaria -geral a que o requerente 
se encontra afecto sobre a desnecessidade, impossi-
bilidade e ou inviabilidade do reinício de funções do 
trabalhador em órgão ou serviço do ministério, desig-
nadamente mediante recurso a instrumento de mobi-
lidade geral;

g) Parecer da entidade gestora da mobilidade previsto 
no n.º 3 do artigo 53.º da Portaria n.º 1499 -A/2007, de 
21 de Dezembro, instruído com os elementos previstos 
nas alíneas anteriores. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DO TRABALHO

E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA SAÚDE

Portaria n.º 183/2011
de 5 de Maio

A saúde mental constitui uma das prioridades das polí-
ticas sociais e de saúde do XVIII Governo Constitucional, 
cujo programa inclui a criação de novas respostas de cui-
dados continuados integrados de saúde mental, em arti-
culação com a segurança social, em função dos diferentes 
níveis de autonomia das pessoas com doença mental grave.

O Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 22/2011, de 
10 de Fevereiro, veio definir as unidades e equipas de 
cuidados continuados integrados de saúde mental, para 
pessoas com doença mental grave de que resulte incapa-
cidade psicossocial e que se encontrem em situação de 
dependência, independentemente da idade.

Estas unidades e equipas são implementadas progres-
sivamente, através de experiências piloto, em articulação 
com os serviços locais de saúde mental e com a rede na-
cional de cuidados continuados integrados.

Por outro lado, prevê -se no referido diploma legal que o 
modelo de financiamento dos serviços a prestar pelas uni-
dades e equipas seja estabelecido por portaria dos Ministros 
de Estado e das Finanças, do Trabalho e da Solidariedade 
Social e da Saúde.

Neste contexto, e no sentido de dar concretização ime-
diata às experiências piloto no âmbito dos cuidados conti-
nuados integrados de saúde mental, pela presente portaria 
é aprovada a tabela de preços para o financiamento dos 
serviços a prestar pelas respectivas unidades e equipas.

Assim:
Ao abrigo dos artigos 24.º e 29.º do Decreto -Lei 

n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto -Lei n.º 22/2011, de 10 de Fevereiro, do 
artigo 23.º e do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 11/93, de 
15 de Janeiro, manda o Governo, pelos Ministros de Estado 
e das Finanças, do Trabalho e da Solidariedade Social e da 
Saúde, o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

1 — A presente portaria define os preços dos cuidados 
continuados integrados de saúde mental prestados pe-
las unidades residenciais, unidades sócio -ocupacionais e 
equipas de apoio domiciliário, previstas no artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 22/2011, de 10 de Feve-
reiro, no âmbito das experiências piloto, estabelecendo -se 
a responsabilidade na repartição e assunção dos encargos 
pelas diferentes entidades envolvidas.

2 — A presente portaria estabelece, ainda, os termos em 
que há lugar a comparticipação nos encargos com rendas 
relativas a unidades residenciais e sócio -ocupacionais.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

O disposto na presente portaria aplica -se às instituições 
e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde e às 
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do sector privado, com ou sem fins lucrativos, no âmbito 
do contrato celebrado pelas entidades competentes, nos 
termos do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 22/2011, de 10 de Fevereiro.

Artigo 3.º
Contratualização

São entidades competentes para a contratualização a que 
se refere o artigo anterior os centros distritais do Instituto 
da Segurança Social, I. P., e as administrações regionais 
de saúde, I. P.

Artigo 4.º
Tabela de preços

1 — No âmbito das experiências piloto, os preços para 
a prestação de cuidados continuados integrados de saúde 
mental e de apoio social são os fixados na tabela publi-
cada em anexo à presente portaria e que dela faz parte 
integrante.

2 — A tabela de preços fixa o valor da diária, por utente, 
para cada uma das tipologias referidas no artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 22/2011, de 10 
de Fevereiro, tendo em consideração os encargos com os 
medicamentos.

Artigo 5.º
Rendas

1 — No âmbito das experiências piloto, os encargos 
com rendas relativas a instalações onde funcionem uni-
dades residenciais ou sócio -ocupacionais são objecto de 
comparticipação nos termos do número seguinte.

2 — A comparticipação a que se refere o número an-
terior corresponde a 50 % da renda até ao limite máximo 
de € 1000 mensais, e é suportada, em partes iguais, pelo 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e pelo 
Ministério da Saúde, desde que não tenha sido possível o 
estabelecimento de parcerias, públicas ou privadas, para 
a cedência de instalações.

3 — Não há lugar à comparticipação dos encargos com 
rendas quando as instalações tiverem sido objecto de fi-
nanciamento público.

Artigo 6.º
Reserva de lugar

Os contratos a celebrar com as unidades e equipas de 
cuidados continuados integrados de saúde mental podem 
prever reserva de lugar quando a taxa de ocupação seja 
igual ou superior a 85 %, mediante o pagamento das cor-
respondentes diárias.

Artigo 7.º
Encargos

Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º os encargos de-
correntes da prestação de cuidados continuados integrados 
de saúde mental são da responsabilidade do Ministério da 
Saúde, suportando o utente, mediante a comparticipação 
da segurança social a que houver lugar, os encargos decor-
rentes da prestação dos cuidados de apoio social.

Artigo 8.º
Comparticipação da segurança social

A comparticipação da segurança social referida no ar-
tigo anterior é determinada em função dos rendimentos do 
utente, nos termos a definir por diploma próprio.

Artigo 9.º
Responsabilidade

O valor correspondente aos serviços prestados no âm-
bito dos cuidados continuados integrados de saúde men-
tal a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde quando 
haja um terceiro responsável, legal ou contratualmente, 
ou a não beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, 
é cobrado directamente aos respectivos responsáveis de 
harmonia com a tabela de preços anexa à presente portaria.

Artigo 10.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a partir da data da 
sua publicação.

O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira 
dos Santos, em 28 de Abril de 2011. — Pela Ministra do 
Trabalho e da Solidariedade Social, Pedro Manuel Dias de 
Jesus Marques, Secretário de Estado da Segurança Social, 
em 30 de Março de 2011. — A Ministra da Saúde, Ana 
Maria Teodoro Jorge, em 30 de Março de 2011.

ANEXO

Tabela de preços para as experiências piloto 
 Unidades 

(Em euros)

Tipologia Encargos com cuidados 
de saúde (utente/dia)

Encargos com 
medicamentos (utente/dia)

Encargos com cuidados 
de apoio social (utente/dia)

Diária global 
(utente/dia)

I — Adultos:
I.1 — Unidades residenciais:

a) Residência de treino de autonomia . . . . . . . . . . . . . . . 26,66 1 19 46,66
b) Residência de treino de autonomia com complemento 

de unidade sócio -ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,60 1 15,77 34,37
c) Residência autónoma   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 6,73 12,83
d) Residência de apoio moderado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,12 19,91 38,03
e) Residência de apoio moderado com complemento de 

unidade sócio -ocupacional   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,72 12,90 26,62
f) Residência de apoio máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,20 5 18,69 50,89
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(Em euros)

Tipologia Encargos com cuidados 
de saúde (utente/dia)

Encargos com 
medicamentos (utente/dia)

Encargos com cuidados 
de apoio social (utente/dia)

Diária global 
(utente/dia)

I.2 — Unidade sócio -ocupacional:
a) Unidade sócio -ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,68 13,68 27,36

II — Infância e adolescência:
II.1 — Unidades residenciais:

a) Residência de treino de autonomia tipo A   . . . . . . . . . 64,70 1 30,76 96,46
b) Residência de treino de autonomia tipo B   . . . . . . . . . 68,07 1 34,13 103,20
c) Residência de apoio máximo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,24 5 40,11 112,35

II.2 — Unidade sócio -ocupacional:
a) Unidade sócio -ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,75 19,75 39,50

 Equipas de apoio domiciliário 
(Em euros)

Tipologia Encargos com cuidados 
de saúde (utente/visita)

Encargos com cuidados 
de apoio social (utente/visita)

Encargos globais 
(utente/visita)

I — Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,97 11,47 35,44
II — Infância e adolescência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,42 10,43 32,85

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.º 184/2011
de 5 de Maio

A Portaria n.º 357 -A/2008, de 9 de Maio, que aprovou o 
Regulamento de Aplicação da Acção n.º 1.1.3, «Instalação 
de Jovens Agricultores», do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente (PRODER), prevê o apoio à instalação 
de jovens agricultores no quadro de um plano empresarial de 
desenvolvimento da exploração agrícola. E assegurou que, 
com a candidatura ao prémio à primeira instalação, de carácter 
forfetário, os beneficiários pudessem também apresentar, que-
rendo, uma candidatura de apoio ao investimento necessário 
ao desenvolvimento e modernização da exploração agrícola.

A adesão muito significativa de beneficiários a este apoio 
e o elevado número de candidaturas já aprovadas traduzem-
-se actualmente numa situação de constrangimento finan-
ceiro da acção, que impõe a revisão dos apoios disponibili-
zados, de forma a garantir a continuidade do financiamento 
à instalação duradoura e sustentável de jovens agricultores.

Paralelamente, a avaliação intercalar entretanto efectua da 
ao PRODER conclui que é essencial alterar o regime da 
acção em vigor, introduzindo garantias adicionais de que 
o prémio concedido se traduza num valor efectivamente 
gerador de desenvolvimento rural.

Nessa conformidade, com a presente alteração, o pré-
mio à primeira instalação passa a ser atribuído em co-
-financiamento aos candidatos que realizem investimentos 
nas respectivas explorações, exigindo -se que o prémio 
esteja associado a um plano empresarial de desenvolvi-
mento da exploração.

Com o intuito de promover a valorização dos produtos 
agrícolas obtidos na exploração, permite -se ainda a in-
clusão de pequenos investimentos de transformação e de 
comercialização daqueles produtos.

A dimensão das presentes alterações, a par de a Portaria 
n.º 357 -A/2008, de 9 de Maio, já ter sofrido várias altera-

ções, a última das quais pela Portaria n.º 814/2010, de 27 
de Agosto, que procedeu a modificações transversais em 
todas as medidas e acções do programa, bem como a impor-
tância deste apoio, aconselham e justificam a republicação 
deste diploma, para facilitar o seu conhecimento e consulta.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao abrigo do dis-
posto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 37 -A/2008, de 5 de 
Março, o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração à Portaria n.º 357 -A/2008, de 9 de Maio

Os artigos 1.º a 15.º e os anexos I a III do Regulamento 
de Aplicação da Acção n.º 1.1.3, «Instalação de Jovens 
Agricultores», aprovado pela Portaria n.º 357 -A/2008, de 
9 de Maio, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 1.º
[...]

1 — (Anterior proémio.)
2 — O apoio a conceder no âmbito do presente Regu-

lamento reveste as seguintes tipologias:
a) Prémio à instalação;
b) Apoio aos investimentos realizados na exploração, 

incluindo pequenos investimentos de transformação e 
comercialização de produtos agrícolas provenientes da 
própria exploração.

Artigo 2.º
[...]

O apoio previsto no presente Regulamento prossegue 
os seguintes objectivos:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Promover o processo de instalação de jovens agricul-

tores e o desenvolvimento e adaptação das suas explorações 
agrícolas;

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2010
A Unidade de Missão para os Cuidados Continuados 

Integrados (UMCCI) foi criada pela Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 168/2006, de 18 de Dezembro, para a 
condução e lançamento do projecto global de coordenação 
e acompanhamento da estratégia de operacionalização 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI), criada pelo Decreto -Lei n.º 101/2006, de 6 de 
Junho, e implementação de serviços comunitários de proxi-
midade, através da indispensável articulação entre centros 
de saúde, hospitais, serviços e instituições de natureza 
privada e social, em interligação com as redes nacionais 
de saúde e de segurança social.

Tendo em conta o progressivo envelhecimento da popu-
lação, o aumento da esperança média de vida e o aumento 
de pessoas com doenças crónicas incapacitantes, tornou -se 
imperiosa a criação e implementação da RNCCI, tendo em 
vista desenvolver cuidados de saúde e de apoio social às 
pessoas mais velhas e às pessoas em situação de depen-
dência, de acordo com uma abordagem intersectorial e 
baseada no utente.

A RNCCI, que já assistiu aproximadamente 45 000 uten-
tes desde a sua criação em 2006, conta actualmente com 
cerca de 4000 lugares de internamento e 5250 lugares em 
cuidados domiciliários, prestados por 136 equipas de cuida-
dos continuados integrados distribuídas por todo o território 
continental. Neste âmbito foram igualmente criadas 82 equi-
pas de gestão de altas em todos os hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde, 5 equipas de coordenação regional, uma 
por região de saúde, e 85 equipas de coorde nação local.

Com o objectivo de aumentar ou requalificar as tipolo-
gias de resposta da RNCCI, foram entretanto aprovadas 
98 candidaturas para a criação de cerca de 3000 novos 
lugares de internamento, no âmbito do Programa Modelar, 
criado pela Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio, para atri-
buição de apoios financeiros a pessoas colectivas privadas 
sem fins lucrativos.

O XVIII Governo Constitucional estabeleceu, também, 
o objectivo ambicioso de conclusão da cobertura nacio-
nal da rede, antecipando para 2013 as metas definidas 
inicialmente para 2016, o que corresponde à criação de 
mais 8000 lugares de internamento e apoio domiciliário, 
para o apoio às pessoas mais velhas e dependentes. Assim, 
importa garantir o acompanhamento da implementação 
da RNCCI, de forma a assegurar esta meta em 2013, 
promovendo -se a adequada cobertura territorial da popu-
lação com necessidade de cuidados continuados integrados.

Neste âmbito, existe um processo actualmente em curso, 
bem como o propósito de assegurar a continuação do es-
forço de intervenção em áreas específicas de saúde e de 
apoio social. Por outro lado, a criação de novas respostas 
de cuidados continuados integrados de saúde mental, pre-
vistas no Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, deve ser 
articulada com os serviços de saúde mental previstos no 
Decreto -Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro, com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 304/2009, de 22 de 
Outubro, com os cuidados de saúde primários, com as 
respostas de apoio social e com a RNCCI.

Neste contexto, importa assegurar a criação de estrutu-
ras multidisciplinares de cuidados continuados integrados 
de saúde mental (CCISM), adaptadas às características 
de grupos etários específicos e dos diferentes níveis de 

autonomia das pessoas com doença mental, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro.

Torna -se, então, necessária a intervenção de uma es-
trutura que permita dar continuidade à implementação e 
aprofundamento da RNCCI, promovendo a coordenação 
e a articulação entre os Ministérios do Trabalho e da Soli-
dariedade Social e da Saúde, bem como a implementação 
dos cuidados continuados integrados de saúde mental no 
âmbito da RNCCI, justificando -se a necessidade da pror-
rogação do mandato da UMCCI.

Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 

15 de Janeiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constitui-
ção, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Prorrogar o mandato da Unidade de Missão para 
os Cuidados Continuados Integrados (UMCCI), criada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 168/2006, 
de 18 de Dezembro, por quatro anos, nos termos e com 
as atribuições previstas na referida resolução, incluindo a 
equipa constituída para o efeito no âmbito dos Ministérios 
do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde.

2 — Prorrogar, pelo mesmo período de tempo, o man-
dato da coordenadora da UMCCI, a licenciada Maria Inês 
Rodrigues dos Santos Guerreiro.

3 — Incumbir a UMCCI, para além da prossecução 
das atribuições definidas na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 168/2006, de 18 de Dezembro, de:

a) Desenvolver e coordenar as respostas de cuidados 
continuados integrados de saúde mental previstos no 
Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, em colaboração 
com a Coordenação da Saúde Mental, prevista no Decreto-
-Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto -Lei n.º 304/2009, de 22 de Outubro, 
e em articulação com os serviços de saúde mental previstos 
no mesmo diploma, com os cuidados de saúde primários, 
com as respostas de apoio social e com a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados, contribuindo para o 
aprofundamento da unidade e continuidade da prestação 
de cuidados e de promoção da saúde mental;

b) Garantir a articulação com as entidades da adminis-
tração com competências na área da saúde mental, nomea-
damente o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho 
e da Solidariedade Social, no âmbito dos cuidados conti-
nuados integrados e da reabilitação psicossocial.

4 — Criar, no âmbito da UMCCI, uma equipa de pro-
jecto exclusivamente encarregue da prossecução das in-
cumbências relativas às respostas de cuidados continuados 
integrados de saúde mental, previstas no número anterior, 
constituída no máximo por 10 elementos, sendo até 7 ele-
mentos nomeados por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde, ouvido o coordenador 
nacional de saúde mental, sendo um deles o coordenador 
da equipa de projecto, e até 3 elementos nomeados por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
do trabalho e da solidariedade social, aplicando -se o re-
gime previsto nos n.os 6 a 9 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 168/2006, de 18 de Dezembro.

5 — Decidir que a presente resolução entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 
19 de Dezembro de 2009.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de Abril de 
2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. 
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Introduction 
 
This assessment mission was conducted under the terms of the partnership agreement between 
the Ministry of Health of Portugal and the WHO Regional Office for Europe. The objectives 
were agreed with Professor José Miguel Caldas Almeida, Implementation Coordinator of the 
mental health plan, as:  
 

1. Completing an assessment of the  present status of mental health services in Portugal; 
2. Identifying the main challenges in implementing the National Mental Health Plan; 
3. Based on the above making key recommendations to support future progress. 

 
Participants in the mission were: 
Dr. Matt Muijen, Programme Manager Mental Health and Neuro-Degenerative diseases, WHO 
Regional Office for Europe, Copenhagen. 
Dr. Angelo Fioritti, Director, Mental Health and Substance Abuse Department, AUSL Bologna, 
Bologna, Italy. 
Dr. Manuel Gomez-Beneyto, Scientific Coordinator of the Spanish National Strategy on Mental 
Health. 
Dr. Andrew McCulloch, Chief Executive, Mental Health Foundation, London, UK.  
 
Programme 
 
The mission took place from 16-18 February 2011 (programme attached). During the visit a 
range of community services and hospitals was visited. The policy and its' implementation was 
discussed with the members of the national implementation team. We are very grateful for the 
time and effort committed by the staff of the services, who produced excellent and informative 
presentations. 
 
 

Mental Health Policy and Legislation 
 
Portugal has experienced 2 cycles of reform in modern times. The first lasted from 1963 (law 
2118) until 1990, introducing primary care liaison and district mental health centres. This was 
followed between 1990 and 1995 by a period of retrenchment during which the role of the 
psychiatric hospitals was strengthened and mental health centres were abolished.  
 
The present reform phase was formalised by the mental health law that was passed in 1998 (Law 
35/98 and Decree Law 36/99) after a period of national consultation. This law established rights 
of service users and regulated compulsory  admissions. It introduced the principles of 
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community based services and psycho-social rehabilitation, to be provided by multi-disciplinary 
teams. In patient care, when required, should preferentially be provided in District general 
hospitals.  
 
Progress was limited following the introduction of the legislation, and in 2006 the government 
created a National Mental Health Plan Committee which produced a National Plan the following 
year. The Plan is ambitious and comprehensive and is written in the spirit of modern and 
international principles, including both the WHO 2001 Global Mental Health Report and the 
Helsinki European Declaration and Action Plan 2005.    
 
The National Plan supports a national network of local mental health services that are 
community based and supported by beds in District General Hospitals and are responsible for the 
local population. Additionally it proposes some regional services for specialized care such as 
eating disorders and forensic care. 
 
Special emphasis is given in the Plan to the need for cooperation across sectors. This is 
particularly essential for the effective functioning of two key areas. Firstly, primary care should 
be supported by mental health services to enable family doctors to identify, diagnose and treat 
the large number of patients with common mental health problems such as anxiety and 
depression, for which the specialist mental health system lacks the capacity.  
 
Secondly, residential and vocational services need to be developed by the responsible local 
authorities. Without these, deinstitutionalization is not possible due to the absence of 
opportunities for transfer from hospital beds and the provision of ongoing support in community 
settings for patients with chronic conditions as well as for new patients with severe mental health 
problems at risk of becoming institutionalized without intensive community support. The 
consequences of the absence of both these forms of cooperation will be referred to later in this 
report. 
 
Finally, the National Mental Health Plan refers to the need to develop mental health services for 
vulnerable groups that require specialist interventions. These are child and adolescent services 
and old age services. Both rely heavily for their adequate functioning on partnerships with other 
sectors. 
 

 
Mental Health Services 
 
During the mission we visited several psychiatric units of general hospitals, psychiatric hospitals 
and community mental health centres. This report does not aim to give a detailed description of 
each, but makes some general observations which may support the successful implementation of 
the mental health  plan.   
 
Psychiatric Hospitals 
 
In 2005 six large mental hospitals were active, operating a total of 1716 beds, half the number 
active in 1970. In 2006, in Lisbon alone, the Psychiatric Hospital Centre (LPHC) ran 835 beds in 
the two hospitals Julio de Matos and Miguel Bombarda. At the end of 2009, the LPHC operated 
530 beds, and the figure has further decreased since then due to continuing reduction of beds in 
the Miguel Bombarda Hospital which is due for closure by the end of March 2011 with the 
transfer of the last 27 long term patients. This closure will happen one year ahead of the schedule 
set out in the Plan. The activity of Julio de Matos hospital has also significantly decreased, from 
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a total of 758 beds in 2006 to the current figure of 491. This number comprises 166 acute beds, 
196 for long term patients, 97 for rehabilitation and 32 for forensic patients.  
 
The 35% reduction in bed numbers has been accompanied by a reduction in length of stay of 
acute patients from 37 to 16 days (57%), indicating improved efficiency and therefore a net 
increase in the number of treatment episodes. The number of patients with a stay of over a year 
had decreased by 50% (393 to 185), but patients with a stay of between 6 and 12 months had 
increased by about 50% (40 to 62). Since the number of long term residents discharged is 
reducing, this raises the question of whether a new cohort of long stay patients is developing.  
 
The conditions in the Julio de Matos hospital were basic but reasonable. Staffing levels were low 
by EU standards (see below).  The funding system of the psychiatric hospitals, apparently largely 
based on historical allocations, is not linked to activity and efficiency. This will be addressed 
later.   
 
District General Hospital (DGH) Units 
 
Psychiatric services in DGHs are managed by the General Hospital Administrations (EPE – 
Entitade Pùblica Empresarial). These Administrations must provide in- and outpatient mental 
health services for a geographically defined catchment area. The general administration 
determines the mental health budget. According to the law], mental health services should have a 
dedicated budget, but in practice this has not been implemented.  In 2005, thirty Local Mental 
Health Services were operating and 24 of them had an inpatient unit, with a total of 1,010 beds.  
 
The 2 DGHs visited were different in structure, one stand alone, the other integrated within the 
general hospital building. Both were of a good structural condition, with motivated staff. 
Numbers, however, were low - typically 3 nurses on duty for a ward of 24 patients, and their 
ability to provide therapeutic care must be questioned. 
 
Within the scope of these DGH mental health services, there was a high reliance on the 
Emergency Room (ER). One of the hospitals, where the ER was open weekdays 8am to 8pm, 
received 85% of its admissions through the ER, the large majority on Monday morning. Most of 
these admissions had a diagnosis of schizophrenia, many with co-morbidities. About 60% of the 
readmissions had not been in contact with psychiatric services.    
 
Each of the inpatient units had remarkably similar statistics for length of stay. While mean length 
of stay had fallen since 2000, it had increased in both units from 15 to 20 days between 2008 and 
2010. The reason given was the inability to discharge a relatively small number of patients with 
high levels of need, who could not be passed on to long stay placements due to lack of 
availability.  
 
Community services 
 
The Mental Health Plan proposes the development of Community Adult Mental Health Centres 
(CMHCs) across the nation, staffed and funded by the progressive downsizing and closure of the 
large scale psychiatric institutions. In 2005 there were 30 CMHCs, mostly located in the district 
capital. The MH Plan provides a framework and a timetable for the development of CMHCs 
across the country which should be completed in 2016. This programme appears to be 
proceeding at a lower speed than the deinstitutionalization programmes and this is creates a 
potential risk of a gap in services. 
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Each of the hospital units we visited was linked to several CMHCs, but we are aware this is not 
everywhere the case.  
 
Facilities and programmes we visited were located in suitable settings in the community, either 
in stand alone premises or in polyclinics with primary care physicians and other specialties. 
Teams are typically responsible for comprehensive psychiatric community services for 80-
100,000 people. They comprise 6 to 10 people, typically 2 psychiatrists, 2 nurses, 1 psychologist 
and 1 social worker. Their activities are mainly clinical. Staff seems to be well prepared, highly 
motivated and skilled.  
 
Comparing Portugal with other European countries, the present level of mental health service 
utilization by the adult population suffering from mental disorders is low (1.7% vs 5-8%) and the 
use of primary care facilities is relatively high (7% vs 11%). Therefore the demand for 
specialized services is likely to increase in the near future. In fact the number of people using 
mental health services has increased already by 8% in the last 5 years.  
 
Some data illustrate this point. On the basis of epidemiological studies, it can be assumed that 
8% of the population requires mental health support for any condition annually and 2% of the 
population suffer from major psychiatric problems. For 80,000 people, this would mean 
respectively 6400 and 1,600 persons. A team we visited had seen 348 new patients in 2010, 
mostly with anxiety and depression. About 500 cases were active, and 1300 were in the system. 
This implies a major treatment gap, but also very high pressure on the small teams. There is a 
risk of demand exceeding the capacity of the system to respond, leading to medicalization, staff 
burn out, excess demand and unmet need, and deterioration in the quality of care. 
 
Considering the discrepancy between small workforce supply and high patient demand, teams 
are not able to provide multidisciplinary psychosocial care. Outreach activity is limited to 
emergency intervention. Rehabilitation interventions in the community are not possible.  
 
It was noticeable that most community services relied for their initial funding on the targeted 
monies for pilot projects from lottery money, allocated by the Planning Unit.   
 
In combination, community services in Portugal face a number of challenges: 

1) Only limited number of CMHCs are active, 
2) Those existing are understaffed,  
3) They are at risk of being overwhelmed by referrals from primary care of persons with 

anxiety and depression, 
4) People with severe and/or chronic problems are at risk of being ignored or undertreated,  
5) They provide mostly medical and some psychological activities, 
6) Funding is unstable, and sustainability an issue. Financial disincentives will be discussed 

below.  
 
Placements and Continuing Care (CCI) 
 
The gradual deinstitutionalization of people with severe and long-term psychiatric conditions 
requires coordination with residential facilities and continuing community support if breakdowns 
and readmissions are to be prevented. Since the community facilities required by disabled 
persons are often fragmented across several agencies, coordination and leadership is crucial.   
 
The reduction of long stay beds in hospitals increases the reliance on community placements for 
people with long term support needs. The earlier observation that acute beds are being blocked 
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due to the inability to transfer patients is a warning sign that the care pathway is fragile and that 
the system could become silted up. 
 
The role and responsibilities of the social sector, including the religious orders, offer unique 
opportunities and challenges. Their capacity seems to have remained fairly stable, and they have 
skills, resources and volunteers. They also receive a limited subsidy. Accountability is not 
transparent, although a consultation process with local mental health services is required to select 
people for care. The formality of this process and the responsibility for the eventual selection 
have not been explored within the scope of this mission, but are very important. 
 
Great care should be given to prevent institutionalization in the community, i.e. people moving 
from places in a long stay hospital to social institutions. Quality control is beyond the scope of 
this review, however, there are clearly risks in this area especially in the absence of a national 
quality standards agency.  At a time of shrinking capacity of the public system to provide long 
term placements, and when new resources and investments are unlikely to become available, the 
ability of and interfaces with, the social sector is essential for the functioning of the system as a 
whole, maximizing the availability and suitability of residential placements in the community.  
 
Residential placements need to be supported by mental health services in partnership with other 
agencies. Law 8/2010 aims to realize the social inclusion  of persons with long term mental 
health problems by the establishment of multi-disciplinary teams and services coordinated across 
agencies. These services cover home support teams, socio-occupational units and residential 
facilities offering care and support in response to the needs of the service users. Coordination 
will be at national, regional and local level and financing according to the decree will be 
provided by the Ministries of Labour and Social Solidarity and Health.  At a national level, a 
National Mental Health Council is proposed and Regional and local bodies are also proposed. 
Local responsibilities including coordination and budget authority by the director of the local 
mental health department are identified. An outstanding challenge is authority and co-financing 
mechanisms across sectors such as social services and housing, a challenge in every mental 
health system. The Decree-Law 8/2010 has great potential to address some of the most 
prominent issues.  At the moment, the provision of both residences and support services for long 
term adult patients, for patients with special needs and for children and adolescents, seems to be 
very low for the needs of the population.  
 
Human Resources 
 
The population ratio of the mental health workforce (at 25 per 100,000) is at the bottom end of 
the range according to European standards, requiring careful consideration of how to achieve an 
optimal balance between staff employed in community services and in hospitals. An example of 
the challenge is one area of Lisbon with a population of 340,000 people that is served by 8 
psychiatrists and 21 nurses for all types of service.  
 
The situation in rural areas is likely to be even more challenging. The very uneven geographic 
and institutional distribution of the workforce creates inequity and seriously interferes with 
accessibility, as shown by the large variability in rates of human resources between hospitals 
(from 6.6 to 47.4 staff per 100,000), in service use (from 2.4% in the North Region to 1.2% in 
Algarve in 2010) and changes in service use across regions (from +19% in centre Region to -
14% in Algarve from 2005 to 2010). This issue calls for special attention and the more equitable 
distribution of human resources.  
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The multidisciplinary mix within the workforce is not suitable for caring for people with severe 
mental disorders living in the community. While the proportion of psychiatrists is relatively 
adequate (6.7 per 100,000), ignoring their distribution and the proportion working in private 
practice, that of mental health nursing (2.5 per100,000) and psychologists (2.5 per 100,000) are 
extremely low. The case of mental health nursing is aggravated by the fact that the large majority 
of nurses are working in hospitals, and many are not trained in mental health. This may explain 
why in Portugal compared with other European countries, nurses are rarely consulted because 
elsewhere they form the backbone of the workforce across all settings. 
 
Given the predominant biomedical culture and the scarce availability of community mental 
health teams for training workers in community mental health, the National Mental health 
Committee launched a programme of training courses to promote the development of skills and 
competencies relevant to community work. This strategy was appropriate as an initial move but 
in the long run this system needs to be taken up by the National training agency.  
 
A significant concern is the present lack of experience of the workforce of work in community 
settings. There are no expectations yet for training in competencies for community mental health 
work such as an effective mandatory period of rotation in the national training programme for 
psychiatrists. The same should apply to psychology and nurse training.  
 
The greater acceptance of mental health care by the community will increase the pressure on 
primary care to provide brief and effective interventions. Family doctors will be tempted to 
address this by prescribing of antidepressants and anxiolytics, which can be costly. Equally 
effective are brief evidence-based psychosocial interventions for anxiety and minor depressive 
disorders, which should be incorporated into the training programme of staff working in primary 
care. 
 
Finance and management systems 
 
Presently different funding systems exist for DGH based services and the traditional mental 
hospitals. 
 
Mental health services within general hospital provider units are resourced by senior 
management by allocation of staff and facilities. Mental health budgets are not ringfenced or 
delegated. This system discourages the development of community based services. 
 
Mental hospitals have a different funding system, receiving a block grant from the Ministry of 
health on the basis of historical bed numbers. The disadvantage of this system is that there are no 
incentives for efficiency, and indeed there are considerable perverse incentives against 
increasing activity.  
 
In combination planning is difficult and rational management and planning virtually impossible.  
 
The current situation for mental health services within District general Hospitals is that mental 
health budgets are constructed based on allocations reflecting service utilisation for a narrowly 
defined set of services (entirely medically led): inpatient care; medical outpatients; day hospital 
sessions; emergencies; and home care. There are penalties for straying outside a target band of 
activity levels. Within this group, medical outpatients are relatively well resourced and are the 
most profitable part of the service, home care receives a low reimbursement and interventions in 
the community by non-medical staff are not funded. Incentives for financial investment by 
management are obvious, and are in the opposite direction of the desired change.  
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Perverse incentives are common internationally in mental health where bureaucratic structures 
work against policy and rational management. However, they seem to be quite marked in the 
Portuguese system. There is a range of reforms that have been used internationally to reduce 
perverse incentives and improve the rational management of mental health services including 
restructuring providers, reform of commissioning and developing the financial management 
system e.g. by introducing budgetary control with cost centres, making tariff adjustments using 
DRGs or payment by results etc. The latter seems to have the most potential in Portugal although 
the other two areas are worth considering briefly. 
 
Autonomous mental health provider units have been found helpful in many countries in giving 
mental health more status and allowing services to develop. Currently all medical specialties in 
Portugal exist within single general hospital based provider units. Whilst it is unrealistic to 
suggest radical change to provide structures just to suit mental health, a gradual development of 
more managerial autonomy within the mental health units of general hospitals would be helpful 
coupled with the development of a local/regional leadership role mentioned above and in line 
with Decree 8/2010. 
 
Commissioning of mental health services at present seems to be based only upon allocating 
resources based on a simple tariff. Expert mental health commissioning functions are rare 
internationally and probably beyond Portugal's capacity and resources at present. It may be better 
to generate change via modest but important changes to the tariff to stimulate the development of 
multi-disciplinary and community services, working within the current structure. At present the 
tariff is not concordant with the policy direction. 
 
Improving the system for budgetary allocation to mental health 
 
As stated the current system of financial management is not to delegate budgets and to allocate 
resources based on a notional tariff based allocation. The tariff only covers hospital/institutional 
based medical services. This model is wholly inappropriate for the achievement of the national 
mental health policy or indeed for the efficient and rational use of resources as it locks services 
into hospital based models based around psychiatrists – this is potentially both expensive and 
inefficient and de-incentivises community development. 
 
In the long run mental health would benefit from a proper system of delegated budgetary control 
as used in most modern businesses where mental health is a separate cost centre and can deploy 
resources within agreed parameters. There would still be a set of rules and possibly a contract set 
by senior management. However, such a reform would not be mental health specific and would 
be reliant on reform of the management systems in general hospitals as a whole. It could be 
piloted or run in shadow form before implementation. This is a fairly large undertaking but does 
not involve any restructuring. It would be well within the capability of any competent 
management consultancy or university management school to support such a change based on 
best international practice. 
 
A short term recommendation however is to deal with the most perverse aspects of the current 
system by adjusting the current tariff. It is recommended that the current tariff which is used as 
the basis of resource allocation is adjusted to allow payment for community interventions and 
payment for interventions by non-psychiatric professional staff (social workers, psychologists 
and occupational therapists). This may necessitate small adjustments to the tariff as a whole. 
Relatively simple changes to the tariff could make a significant step in aligning the financial 
management system with policy. 
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It is not recommended that a sudden change is made to a DRG based payment system as already 
used in physical health care in Portugal and in physical and mental health care in many other 
countries, or to a modified system such as the Payment By Result (PBR) system used in England 
and being developed for mental health care which is an activity based system based on care 
clusters/care pathways. However, such as system may be a long term goal. The changes can be 
budget neutral overall, but would involve a shift towards the community. In the longer run 
consideration should also be given to length of stay issues. 
 
Essentially however, the worst perverse disincentives could be removed by allowing 
reimbursement and setting a tariff for the following 5 activities: 

• Home visit by a psychiatrist 

• Community consultation by a psychiatrist 

• Home visit by another qualified mental health practitioner 

• Community consultation by another qualified mental health practitioner 

• Group activity in the community supervised by another qualified mental health 
practitioner. 

 
The team does not have the expertise to set this tariff but because both fixed and variable costs 
but these costs are not hugely difficult to estimate based on an average salary component (higher 
for psychiatrist) and an average on cost component (which will be the same for professional 
group but different for community and home visit settings) but they need to be done within 
Portugal by local financial experts or health economists. Counter-intuitively on-costs are often 
higher for home visits due to transport and travelling time related costs i.e. home visits may be 
inefficient if clinically and socially valuable. 
 
Challenges and Recommendations 
 
This report has provided a brief overview of the Portuguese mental health system, and 
throughout some problems have been identified. By European Union standards, Portugal has a 
small supply of mental health services, both of hospital beds and community services, unable to 
meet the potentially very high demand. This requires that services work in an optimally focused 
and efficient ways. Strengths are the strong Implementation Team and a highly motivated and 
competent mental health workforce, offering a foundation for further reform. Some 
improvements, within the limitations of present economic conditions are possible.  
 
By the nature of assessments, it is tempting to offer a long list of challenges and 
recommendations. We have resisted this, because we prefer to select a few essential areas were 
change is feasible.  The main challenges to be addressed are below, followed by a brief list of 
recommendations. We believe that many of the crucial changes could follow their enactment. 
 
Challenges    
 

1. Provision of essential services such as crisis services and residential places are 
inadequate, causing the blocking of the system as a whole. 

 
2. The elements of the mental health system, incorporating primary care, community teams, 

hospitals and residential rehabilitation services are not clear about their priorities and lack 
coordination.   
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3. Unless primary care services can treat the large minority of people with anxiety and 
depression, specialist services will be paralysed due to the demand, unable to focus on 
people with severe and ongoing needs.  

 
4. There are no incentives to increase both the medical and non-medical part of the mental 

health service active in the community, resulting in inefficiencies.  
 

5. Mental health managers lack authority to implement changes by delegating mental health 
budgets.          
 

6. The financing system has created unintentional disincentives to establish community 
based services, rewarding hospital admissions and medical interventions. 

 
 
Recommendations 
 

1. Increase capacity and competence to treat and support people with severe mental health 
problems in the community by establishing clear objectives for community teams. 
 

2.  Reduce (re)admissions by providing 24 hours a day access to emergency services. 
 

3. Train primary care staff to identify, diagnose and treat people with anxiety and 
depression. 
 

4. Increase the number of residential homes for persons with long term mental health 
problems in partnership between health and social sectors, allocating lead responsibilities 
to specific agencies in line with Decree8/2010. 
    

5. Change tariffs to create incentives towards community interventions by medical and non-
medical staff in order to prevent admissions and relapses and develop a whole system of 
care. 
 

6. Continue the pilot funding that has encouraged service innovation, and safeguard 
sustainability. 
 

7. At a Regional level, authority and responsibility should be placed for the monitoring of 
effective implementation of services and partnership across the system, based on quality 
standards. 
 

 
 

Reference on tariffs 
Mason,A. and Goddard,M. (2009) Payment by results in mental health: a review of the international literature and 
an economic assessment of the approach in the English NHS. Centre for Health Economics, University of York, 

England.
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Programme WHO mission 
 
16 February (Wednesday) 
9.00-13.00       Almada general hospital + Oeiras community services 
13:00                        Lunch 
14:30 – 17:00         Presentations and discussion 

• Matt Muijen: Introduction 
• JM Caldas de Almeida: General overview of the national plan 

implementation 
• Álvaro Carvalho: Psychosocial  rehabilitation program 
• Miguel Xavier: Mental health legislation 
• Pedro Mateus: Human resources 
• António Leuschner: Services  activities 
• Isabel Fazenda: Social programs 

 
17 February (Thursday) 
9:00 – 13:00              Amadora general hospital + Amadora community services 
13:00 -14:30             Lunch 
14:30 – 17:00           Júlio de Matos Psychiatric Hospital 

Miguel Bombarda Psychiatric Hospital 
 
18 February (Friday) 
9:00 – 12:30          Final discussion and decisions about next steps 
12:30                      Closure 
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Programa Nacional para a Saúde Mental  

Orientações Programáticas 

1 – Enquadramento 

Com base nos dados epidemiológicos recolhidos na última década, é hoje evidente que as 

perturbações psiquiátricas e os problemas relacionados com a saúde mental se tornaram a 

principal causa de incapacidade e uma das principais causas de morbilidade e morte 

prematura, principalmente nos países ocidentais industrializados.  

Através do estudo “The Global Burden of Disease” constatou-se que na Europa as 

perturbações psiquiátricas eram responsáveis por 40% dos anos vividos com incapacidade, 

destacando-se claramente entre as 10 principais causas gerais de incapacidade (depressão, 

alcoolismo, esquizofrenia e doença bipolar). De acordo com a última revisão publicada 

deste estudo (2010), as perturbações depressivas eram já a 3ª causa de carga global de 

doença (1ª nos países desenvolvidos), estando previsto que passem a ser a 1ª causa a nível 

mundial em 2030, com agravamento plausível das taxas correlatas de suicídio e para-

suicídio.  

Para além da sua comparticipação específica e direta para a carga global das doenças, as 

perturbações psiquiátricas têm também um efeito indireto no aumento desta carga, 

mediado pela existência de uma interação complexa com outras situações clínicas e de 

estilos de vida disfuncionais, tais como as doenças cardiovasculares, as doenças 

metabólicas, os consumos de substâncias, os acidentes de viação e os acidentes laborais. A 

magnitude deste impacto resulta não só da ampla prevalência das perturbações 

psiquiátricas, mas também do facto de uma significativa proporção dos indivíduos iniciar 

tarde o tratamento, ou não ter sequer acesso a cuidados adequados às suas necessidades. 

Sabe-se hoje que os custos diretos e indiretos associados às perturbações psiquiátricas, 

decorrentes das despesas assistenciais e da diminuição da produtividade (eg., desemprego, 

absentismo, baixas por doença, apoio a familiar doente), têm um enorme impacto 

económico nos orçamentos públicos, podendo atingir cerca de 20% de todos os custos da 

saúde. Este facto, por si só, ilustra de forma inequívoca a relevância que as políticas de 

saúde mental não podem deixar de assumir no contexto das políticas gerais de saúde dos 

países, em termos nacionais. 
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O reconhecimento desta situação levou à criação em 2006 da Comissão Nacional para a 

Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental, responsável pela elaboração de um novo 

plano nacional de saúde mental (Despacho n.º 10464/2008); após discussão pública, com 

larga participação de todos os setores interessados, o Plano Nacional de Saúde Mental 

2007-2016 (PNSM) foi aprovado em 24 de janeiro de 2008, pela RCM n.º 49/2008, tendo 

sido criada uma Coordenação Nacional para a Saúde Mental, no âmbito do Alto 

Comissariado da Saúde, com a responsabilidade de coordenar a sua implementação.  

O Estudo Nacional de Saúde Mental, recentemente realizado no âmbito do World Mental 

Health Survey Initiative, comprovou de forma inequívoca a importância do PNSM:  

a) Em Portugal existe uma das mais elevadas prevalências de doenças mentais da 

Europa;  

b) Uma percentagem importante das pessoas com doenças mentais graves permanece 

sem acesso a cuidados de saúde mental;  

c) Muitos dos que têm acesso a cuidados de saúde mental continuam a não beneficiar 

dos modelos de intervenção (programas de tratamento e reabilitação psicossocial) 

hoje considerados essenciais. 

Apesar de todas as dificuldades decorrentes da situação de crise económica vividas no país, 

o plano assegurou já progressos significativos: 

a) O número de doentes institucionalizados em hospitais psiquiátricos diminuiu 40%; 

b) Encerrou-se com sucesso o mais antigo hospital psiquiátrico do país, ao mesmo 

tempo que se deram passos importantes na desativação de outros;  

c) Prosseguiu a bom ritmo a criação de serviços de saúde mental nos hospitais gerais e 

concretizaram-se avanços significativos no lançamento de novos serviços na 

comunidade e na formação de profissionais no desenvolvimento de programas 

integrados para doentes mentais graves; 

d) Lançaram-se as bases dos cuidados continuados integrados de saúde mental e 

criaram-se com sucesso os primeiros serviços e programas residenciais neste setor; 

e) No campo da saúde mental da infância e adolescência criaram-se novas unidades e 

elaborou-se uma nova rede de referenciação; 

f) Na cooperação intersectorial com os setores social, da justiça, da educação e do 

emprego iniciaram-se vários programas inovadores que permitiram integrar a saúde 
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mental na luta contra a violência doméstica, o apoio aos sem-abrigo e aos jovens 

com problemas de adaptação e inclusão social. 

A maior parte dos cuidados de saúde mental passou a ser prestada em serviços locais de 

saúde mental integrados no sistema geral de saúde, que registaram um aumento 

considerável no número de intervenções a nível do ambulatório. 

O presente sumário executivo recalendariza e atualiza o PNSM 2007-2016, sendo 

desenvolvido em relatório próprio. 

2 - Objetivos 

Mau grado os múltiplos esforços desenvolvidos, continuam por resolver alguns problemas 

que constituem obstáculos poderosos e pertinazes ao progresso dos cuidados de saúde 

mental. Entre estes sobressaem os relativos a um sistema de financiamento que encoraja os 

cuidados institucionais e não permite incentivar os cuidados na comunidade, bem como os 

que resultam de um modelo de gestão dos serviços de saúde mental que continua a 

dificultar uma gestão racional e responsável dos recursos existentes. 

O balanço, porém, é francamente positivo e explica a credibilidade alcançada pelo país a 

nível internacional na área da saúde mental. O relevo adquirido por Portugal nas mais 

importantes iniciativas da OMS neste âmbito nos últimos anos e a conquista recente da 

liderança da “Joint Action on Mental Health and Well-being” da União Europeia para 

2012-2015, não teriam certamente sido possíveis sem a imagem de inovação, rigor e 

competência conquistada pelo nosso país a nível das políticas de saúde mental. 

Graças aos avanços registados na implementação do PNSM e ao respeito conquistado a 

nível internacional, existem neste momento em Portugal condições particularmente 

favoráveis para a concretização de novos passos importantes na melhoria dos serviços de 

saúde mental. A participação portuguesa na Joint Action poderá permitir o 

desenvolvimento do processo de desinstitucionalização no âmbito de um amplo projeto de 

cooperação europeia, que poderá inclusivamente abrir o acesso a fundos estruturais da UE. 

A participação nos projetos da OMS no campo da monitorização de direitos humanos e de 

garantia de qualidade dos serviços podem dar ao país um protagonismo importante nestes 

setores. Por outro lado, o facto de partir de Portugal a “Gulbenkian Global Mental Health 

Platform”, reconhecida como uma das principais iniciativas mundiais a nível das políticas e 

serviços de saúde mental, pode certamente assegurar o apoio da melhor expertise técnico-

científica mundial a partes significativas do nosso Plano.  
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A continuação da implementação do PNSM representa, assim, uma necessidade absoluta 

para que efetivamente se possam ultrapassar as graves insuficiências do sistema de saúde 

mental no país, identificadas no Relatório da Comissão para a Reestruturação dos Serviços 

de Saúde Mental, comprovadas pelos resultados do Estudo Nacional de Saúde Mental e 

sublinhadas na avaliação da OMS.   

A implementação do PNSM permitiu já alcançar objetivos importantes, nomeadamente 

nos processos de desativação e reestruturação dos hospitais psiquiátricos, formação de 

profissionais, desenvolvimento de novos serviços e programas na comunidade, lançamento 

das bases dos cuidados continuados de saúde mental e criação de respostas nos campos 

dos sem-abrigo e da violência doméstica. O PNSM, projetado para 9 anos, e iniciado com 

quase um ano de atraso em relação ao previsto, terá que ser continuado pelo menos até 

2017. 

A crise financeira que vivemos vai ter seguramente impactos muito significativos na saúde 

mental das populações. É plausível a ocorrência de um aumento da prevalência de algumas 

doenças mentais, assim como o aumento da taxa de suicídio em alguns setores da 

população. Neste contexto, será necessário que o PNSM tome em devida conta esta nova 

realidade, reforçando as medidas já previstas em relação ao desenvolvimento de serviços na 

comunidade, à promoção de programas de prevenção da depressão e do suicídio e ao 

desenvolvimento da capacidade de intervenção em crise. 

A atual crise financeira tem ainda outras repercussões importantes a nível da saúde mental, 

que importa tomar em consideração. Por um lado, os constrangimentos financeiros 

existentes obrigam a encarar com rigor acrescido a premência de definir prioridades e de as 

ligar às situações associadas às necessidades dos mais vulneráveis, bem como às estratégias 

mais custo-efetivas; se o investimento no desenvolvimento dos serviços comunitários para 

doentes mentais graves já era uma prioridade antes da crise, é-o ainda mais agora. O 

mesmo se pode dizer das estratégias de articulação com os cuidados primários, baseadas 

em modelos colaborativos e de “task-shifting” e das estratégias que promovam a avaliação 

regular dos serviços e que permitam corrigir as desigualdades ainda existentes no nosso país 

na distribuição entre os vários serviços. 

Os constrangimentos económicos atuais, no entanto, constituem também uma 

oportunidade para se proceder a reformas importantes, até agora de difícil implementação, 

tais como a adoção de guidelines para a prescrição racional de psicofármacos e o 

envolvimento de profissionais não-médicos em programas terapêuticos. 
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Há, finalmente, que encarar com a devida ponderação o problema da utilização dos 

recursos financeiros gerados pelo encerramento de hospitais psiquiátricos. Se as 

dificuldades vividas no nosso país podem justificar uma utilização de parte desses recursos 

para fins ligados a outros ramos da saúde, a não realocação de pelo menos parte desses 

recursos à criação de novos serviços de saúde mental viria não só impedir a substituição 

dos velhos serviços por serviços de melhor qualidade – o que constitui o principal objetivo 

da reforma de saúde mental – como viria agravar ainda mais a discriminação de que tem 

sido vítima a psiquiatria ao longo dos tempos. Este problema constitui, na verdade, um 

problema de direitos humanos de importância fulcral, que pode inviabilizar, caso não sejam 

devidamente considerados, todos os esforços feitos na reforma de saúde mental em 

Portugal. 

Tomando em consideração as consequências dos novos problemas de saúde mental ligados 

à crise, as recomendações da OMS e as condicionantes resultantes dos constrangimentos 

financeiros existentes em Portugal, parece essencial prosseguir com redobrado esforço a 

implementação do PNSM, dando especial ênfase às seguintes prioridades: 

a) Criação de um novo modelo de financiamento dos serviços de saúde mental de 

acordo com as recomendações da OMS, em estreita colaboração com entidades 

académicas da área da economia; 

 Indicador: Documento elaborado até dezembro de 2012. 

b) Promoção de um novo modelo de gestão dos serviços de saúde mental, de acordo 

com as recomendações da OMS; 

 Indicador 1: Modelo elaborado até junho de 2013. 

 Indicador 2: Modelo implementado em todo o país até dezembro de 2016. 

c) Realocação dos recursos financeiros gerados através da alienação patrimonial de 

estruturas da psiquiatria, que permitam garantir a substituição dos cuidados 

prestados pelas instituições encerradas por cuidados de melhor qualidade; 

d) Renegociação dos contratos dos novos hospitais gerais PPP relativos à psiquiatria, 

de modo a coordenar o seu funcionamento com os princípios do PNSM 2007-

2016; 

e) Criação dos novos serviços locais de saúde mental (SLSM) de Lisboa, Porto e 

Coimbra previstos no PNSM, de acordo com o calendário definido; 
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Indicador:             número de unidades-serviços criados até 2016   
                    número de unidades-serviços previstos no PNSM 2007-2016 

f) Resolução dos problemas relacionados com a abertura de novas unidades e a 

criação de novas instalações anteriormente planeadas; 

g) Continuação do desenvolvimento dos serviços de saúde mental da infância e 

adolescência, de acordo com o PNSM; 

Indicador:             número de unidades-serviços criados até 2016   
                    número de unidades-serviços previstos no PNSM 2007-2016 

h) Lançamento de experiências-piloto, devidamente avaliadas, em áreas estratégicas 

que sejam capazes de contribuir para a melhoria e modernização dos nossos 

cuidados de saúde mental, nomeadamente experiências piloto de „stepped-care 

programs” para o tratamento da depressão com base em modelos de “task-

shifting”, programas integrados na comunidade para doentes mentais graves e 

programas de prevenção do suicídio; 

i) Relançamento da desinstitucionalização em Lisboa, Porto e Coimbra, por uma 

equipa de projeto com competências específicas na matéria, coordenada pelo 

PNSM e com o apoio da OMS e da UE, de modo a garantir a máxima qualidade 

técnica e a colocar este processo como um exemplo de boas práticas a nível 

internacional; 

Indicador: Redução do número de doentes institucionalizados em hospitais 

públicos (meta – diminuição de pelo menos 80% relativamente ao quantitativo do 

PNSM 2007-2016). 

j) Aprofundamento dos cuidados continuados integrados de saúde mental, de acordo 

com um plano coerente, realista e eficiente, devidamente articulado com os 

projetos de desinstitucionalização; 

 Indicador: nº de respostas criadas (metas: 2012 – 18; até final de 2016 – 88) 

l) Iniciar o projeto de monitorização de direitos humanos e de promoção de 

qualidade de cuidados, a desenvolver em colaboração com a OMS; 

 Indicador:   nº estruturas com monitorização implementada em 2016 
                                   nº de unidades-serviços de saúde mental 
 

m) Desenvolver o Programa Nacional de Prevenção do Suicídio (PNPS); 
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 Indicador 1: Relatório entregue até final de 2012. 

 Indicador 2:      nº de estruturas com plano implementado em 2016 
                                        nº de unidades-serviços de saúde mental 
 

n) Colaborar na reativação do Plano Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, em 

particular no setor relativos às perturbações demenciais. 

3. Estratégias 

a) Criação de um novo modelo de financiamento dos serviços de saúde mental  

O modelo de funcionamento dos serviços de saúde mental definido no PNSM assenta 

numa continuidade de cuidados entre os seus vários níveis, através de uma articulação com 

os cuidados primários, uma majoração das intervenções na comunidade, a garantia de 

cuidados de internamento nas situações agudas que dele careçam, preferencialmente em 

hospitais gerais, e uma monitorização das diferentes unidades de cuidados continuados de 

saúde mental. 

Desse modelo decorre igualmente uma atividade multiprofissional, de geometria variável 

consoante os níveis considerados, e de peso diversificado nas várias linhas de produção 

assistencial, sendo determinante a ponderação destes diferentes fatores no modelo de 

financiamento a instituir. 

Esta especificidade funcional implica necessariamente uma articulação dos recursos 

disponíveis, para o que se exige uma lógica de financiamento que ultrapasse os limites 

estreitos das instituições hospitalares e que se propague para todas as instâncias em que 

essa atividade se exerce. 

À semelhança do que se verifica no modelo de financiamento das unidades locais de saúde, 

deverá ser tida em conta a necessidade de, por um lado, considerar a dimensão e as 

características da população assistida e, por outro, de garantir que os respetivos envelopes 

financeiros permitam suportar os custos das atividades, da comunidade às unidades de 

internamento, passando pelos cuidados continuados, considerando as diferentes 

participações profissionais com o seu peso específico. 

Este trabalho deverá ser feito em estreita colaboração com entidades académicas da área da 

economia. 
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b) Promoção de um novo modelo de gestão dos serviços de saúde mental  

A implementação do modelo de financiamento atrás sumariado implica, necessariamente, 

uma alteração do modelo de gestão dos serviços de saúde mental, que deverá assentar nos 

seguintes pressupostos: 

i Revisão/atualização da produção a realizar em ambiente hospitalar; 

ii Definição da composição de equipas multidisciplinares; 

iii Identificação e quantificação dos cuidados de proximidade a serem prestados; 

iv Instituição e quantificação de programas de intervenção domiciliária que garantam 

uma resposta adequada às diferentes necessidades de cuidados das populações, 

essencial ao acompanhamento dos utentes e à prevenção de recaídas e 

consequentes reinternamentos; 

v Articulação com os Cuidados de Saúde Primários, incentivando intervenções 

conjuntas e privilegiando a sua prestação nos próprios Centros de Saúde ou em 

espaços sediados na comunidade; 

vi Articulação com o setor social, autarquias e organizações não governamentais, em 

particular no âmbito da reabilitação psicossocial e da prestação de cuidados 

continuados a doentes mentais graves; 

vii Desenvolvimento, isoladamente e/ou em articulação com outras entidades, de 

programas de promoção da saúde mental e de prevenção da doença mental. 

c) Realocação dos recursos financeiros gerados através da alienação de serviços de 

psiquiatria  

A alienação de património afeto ao funcionamento de estruturas de psiquiatria, 

nomeadamente de hospitais psiquiátricos, deve constituir uma oportunidade de 

mobilização de recursos financeiros tendo em vista quer a criação dos novos serviços que 

lhe sucederão, quer a adequada modernização das estruturas já existentes, 

independentemente da sua localização geográfica. 

O princípio definido no PNSM, de que nenhum serviço poderá ser desativado sem a 

criação prévia de alternativas de melhor qualidade, deve ser sistematicamente acautelado, 

utilizando justamente os recursos financeiros libertos pela alienação de património afeto à 

psiquiatria. 

d) Renegociação dos contractos referentes à área da saúde mental nos novos hospitais 

em PPP  
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A prestação de cuidados de psiquiatria e saúde mental prevista no atual modelo contratual 

dos novos hospitais em regime de PPP centra-se exclusivamente em atividade intra-

hospitalar (episódio de internamento, consulta externa, sessão de hospital de dia), 

estimada/contratada numa base histórica, não permitindo configurar uma resposta assente 

no desenvolvimento de cuidados de proximidade, em contexto comunitário.  

Considera-se prioritário rever este modelo, adequando-o às respostas que qualquer Serviço 

Local de Saúde Mental deve oferecer, integrando um conjunto diversificado e articulado de 

unidades e programas, que vão desde a promoção da saúde mental e a prevenção da doença 

mental, aos cuidados assistenciais de internamento e de ambulatório, passando pela 

reabilitação psicossocial. 

Assim, a renegociação destes contratos deverá contemplar todos os parâmetros previstos 

no modelo de financiamento dos SLSM, como referido no ponto 1 e os pressupostos do 

sistema de gestão esquematizados no ponto 2. 

e) Concretização dos novos SLSM em Lisboa, Porto e Coimbra previstos no PNSM  

O planeamento considerado no PNSM, baseado nas áreas de referência dos Centros de 

Saúde, tem de ser adaptado às equivalentes dos ACeS, o que neste relatório não é viável 

concretizar. 

Assim, e no que concerne à população adulta (a restante é considerada em capítulo à parte), 

passa a dar-se nota do ponto da situação referente às reformulações a verificar nas regiões 

de saúde que integram hospitais psiquiátricos, estruturas que, como planeado, deverão ter 

as suas áreas de intervenção progressivamente reduzidas, à medida que essa 

responsabilidade vá sendo assumida por SLSM sediados em hospitais gerais. 

i Região de Saúde do Norte: fruto de um persistente e articulado investimento, 

foram sendo criadas estruturas de ambulatório em hospitais gerais, nalguns casos já 

com internamento, através da fixação de psiquiatras em várias unidades 

hospitalares. Deste movimento de génese de serviços comunitários restam criar 4 

unidades de internamento de DPSM, sendo as mais prioritárias as que se 

encontram mais distantes do Porto – CH do Médio Ave (Santo Tirso) e CH de 

Entre Douro e Vouga (St.ª Maria da Feira); as restantes são as do CH do Porto e da 

ULS de Matosinhos. 

ii Região de Saúde Centro: por motivos vários, a cidade de Coimbra e os concelhos 

envolventes resistiram a implementar a determinação da Lei n.º 36/98, que define a 

organização comunitária dos serviços de saúde mental, mantendo simultaneamente 
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as maiores taxas de psiquiatras e de camas da especialidade por habitante. No 

entanto, com a publicação do PNSM foi possível humanizar e racionalizar 

significativamente as respostas hospitalares para doentes agudos bem como a 

unificação das equipas adstritas a urgências. Simultaneamente foi criada (março 

2011) a primeira Equipa Comunitária do H. Sobral Cid (Leiria Norte), 

perspetivando-se a criação sequencial das Equipas de Pinhal Interior, Litoral Sul e 

Coimbra Sul. 

iii Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo: enquanto persistir a indefinição quanto 

à construção do hospital da zona oriental de Lisboa (referenciado como de Todos-

os-Santos) e, entretanto, da prevista criação no CHLC de uma unidade de 

psiquiatria e saúde mental, que integre profissionais oriundos do CHLO e do 

CHPL/HJM, manter-se-á a responsabilidade assistencial por parte de uma das 

Equipas do CHPL/HJM. 

Quanto a Cascais, contrariamente ao programado, o início de funcionamento do 

novo hospital não desencadeou as alterações previstas – a responsabilidade 

assistencial da população do Concelho continua a ser do CHLO, desenvolvendo 

simultaneamente o serviço do novo hospital, de modo não articulado, atividade não 

comunitária de ambulatório, hospital de dia e internamento (sobre a questão 

subjacente ver o ponto 4 do presente capítulo).  

Sobre o Hospital de Vila Franca de Xira: com a inauguração da nova estrutura, 

transitará do CHPL/HJM a responsabilidade assistencial, que neste momento é de 

internamento no HJM e de ambulatório numa unidade localizada na sede do 

concelho, a funcionar 5 dias por semana, incluindo consultas e uma unidade de 

reabilitação. 

No que se refere ao CHLO, no PNSM considera-se que após deixar a 

responsabilidade de Cascais a sua atividade migre para freguesias ocidentais de 

Lisboa que para as outras especialidades médicas são da responsabilidade do 

CHLO; simultaneamente, como dito acima, alguns dos profissionais integrarão a 

estrutura a criar no CHLC, que será o embrião do serviço a existir no futuro 

hospital oriental de Lisboa. 

Finalmente quanto ao CH Oeste Sul, o perspetivado DPSM do H. de Torres 

Vedras aguarda definição após a perspetiva de criação de um único CH para toda a 

Região Oeste. Entretanto funciona na malha urbana da cidade, a expensas do 

CHPL e em todos os dias úteis, uma unidade ambulatório. 
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f) Resolução de problemas organizacionais/funcionais relacionados com a abertura de 

novos serviços já criados  

Em alguns Serviços Locais verificam-se, por motivos vários, constrangimentos de vária 

natureza, que interferem ou impedem a sua atividade plena: 

i ULS do Baixo Alentejo: a 1ª unidade de internamento do H. de Beja tem a 

inauguração prevista para julho de 2012. Contudo, com a aposentação, em 2009, 

do último diretor do DPSM, não voltou a ter Psiquiatra residente, sendo a 

estrutura dirigida pela Psiquiatra da Infância e Adolescência, uma vez que os 

concursos promovidos não têm permitido a fixação de especialistas; 

transitoriamente tem-se verificado a prestação temporária de contratados, nem 

sempre com perfil adequado para um DPSM, que apresenta atividade 

comunitária muito eficiente baseada em não médicos. 

ii CHON: é o exemplo de outra estrutura de saúde mental sem internamento, cujo 

DPSM, adstrito ao H. das Caldas da Rainha, foi criado em maio 2011, sendo 

integrado por profissionais que estruturaram, nos últimos 15 anos, as redes 

comunitárias de saúde mental com mais entrosamento do país. Atualmente 

realiza o internamento no CHLN/HSM, após migração do H. de Leiria 

resultante de igual movimento da ARS Centro para a de LVT. O 

constrangimento ocorre por o serviço de internamento se encontrar a 90 km de 

distância da sede do concelho. 

iii CHLO: o atual DPSM teve, de acordo com informação veiculada pela ARS em 

dezembro de 2010, as suas instalações (propriedade da ARS) alienadas. Sediadas 

no antigo Sanatório da Ajuda do então IANT, depois e sequencialmente Anexo 

do HMB (final década de 70), Centro de Saúde Mental de Lisboa-Oeiras 

(1989/1992), DPSM do H. S. F. Xavier e, entretanto, do CHLO. Para além de 

ser uma das referências nacionais no modelo comunitário, é sede da Clínica 

Universitária de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da UNL. 

Embora com instalações projetadas para serem construídas de raiz no espaço 

circundante ao HSFX, por dificuldades de financiamento o processo não 

avançou, aguardando-se uma alternativa consentânea com a atividade e a história 

da estrutura. 

g) Desenvolvimento dos serviços de saúde mental da infância e adolescência  
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i Serviços/Unidades/“Consultas”: no âmbito do PNSM 2007-2016 foram já criadas 

11 estruturas de prestação de cuidados de saúde mental da infância e adolescência, 

consideradas como serviços ou unidades, consoante se tratem de estruturas de 

hospitais gerais com áreas de influência, respetivamente, superiores ou inferiores a 

250.000 habitantes, assim como diversas “consultas”, quando correspondem a 

projetos de futuros serviços ou unidades, em locais onde a atividade da 

especialidade teve um início recente e apresenta um nível de implementação 

insuficiente. 

De acordo com a Rede de Referenciação Hospitalar de Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência, aprovada por Despacho Ministerial de 15/06/2011, devem ser 

desenvolvidos os seguintes Serviços/Unidades: (i) Região de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo no CH Oeste Norte, CH Oeste Sul, H. Cascais; (ii) Região de Saúde 

do Alentejo no H Litoral Alentejano e ULS Norte Alentejano; (iii)  Região de 

Saúde do Algarve no CH Barlavento Algarvio 

ii Internamento: na prática da Psiquiatria da Infância e Adolescência os 

internamentos são tendencialmente raros, tendo-se optado pela sua localização nos 

3 Departamentos da especialidade, sediados em hospitais pediátricos, com funções 

de serviços regionais. Para além das alterações na estrutura social em geral e na 

familiar em particular estarem a aumentar as necessidades deste tipo de resposta, a 

sua existência é indispensável na acreditação dos serviços com idoneidade total para 

a formação de médicos internos, situação particularmente sensível numa 

especialidade médica altamente carenciada, identificando-se como prioritárias neste 

contexto: (i) abertura da unidade de internamento do Departamento de Saúde 

Mental da Infância e da Adolescência (SMIA) do CH Universitário Coimbra, com 

uma lotação de 10 camas; (ii) aumento da lotação da unidade da Área de 

Pedopsiquiatria do CHLC/H D. Estefânia para 20 camas, viabilizando a existência 

de espaços distintos para crianças e adolescentes e o alargamento da idade de 

internamento até aos 17 anos e 364 dias (Despacho n.º 9871/2010), através da 

criação de uma unidade específica para adolescentes que integrasse várias valências 

médicas, incluindo a pedopsiquiatria; (iii) ampliar a lotação da unidade do 

Departamento do CH Porto para um mínimo de 12 camas. 

iii Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental: uma das originalidades muito 

saudadas no diploma que criou este projeto (D-L n.º 8/2010) foi a existência de 

tipologias para crianças e adolescentes, residenciais, sócio-ocupacionais e de apoio 
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domiciliário, não apenas quando exista doença mental grave estabilizada mas 

também, no caso de uma das residenciais, quando a problemática seja 

predominantemente comportamental, por perturbação da personalidade. De facto, 

em Portugal há uma rarefação de quaisquer destas estruturas, sendo as situações de 

alterações graves de comportamento quer eventualmente sujeitas a internamentos, 

pouco efetivos e por vezes muito prolongados por inexistência de alternativas mais 

adequadas, ou encaminhadas para respostas institucionais sem diferenciação 

reabilitativa psicossocial. 

As experiências-piloto para crianças e adolescentes, protocoladas em outubro de 

2010 e formalizadas pelo Despacho nº 8677/2011, no contexto da Rede Nacional 

de CCISM, e que, como o restante projeto, aguarda disponibilidade financeira para 

implementação, são 1 Residência de Treino de Autonomia, subtipo A, para 12 

utentes e 1 Unidade sócio–ocupacional, para 20 utentes, ambas na Região de LVT, 

e 1 Equipa de Apoio Domiciliário, comprometida a 8/visitas/dia, promovida pela 

ULS do Baixo Alentejo (Beja). 

Sublinhe-se que, por falta de satisfatória experiência nacional neste contexto, se 

perspetivou que as tipologias para crianças e adolescentes terão um 

desenvolvimento mais lento, para permitir a formação adequada dos profissionais, 

além de que o total necessário é significativamente menor do que o previsto para 

adultos. 

iv Formação pós-graduada: face ao escasso número de Psiquiatras da Infância e da 

Adolescência, assim como do elevado número de saídas previsíveis por motivos de 

reforma, é prioritária a abertura anual de um mínimo de 13 a 15 vagas nos 

próximos 6 anos, de acordo com as estimativas de necessidades mencionadas na 

Rede de Referenciação Hospitalar de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. 

v Estudo nacional de prevalência de morbilidade psiquiátrica: à semelhança do 

verificado para o escalão etário dos adultos, é premente a implementação de um 

direcionado para crianças e adolescentes. 

h) Programas específicos de prestação de cuidados 

O PNSM tem como objetivos (i) assegurar o acesso a serviços de saúde mental de 

qualidade; (ii) promover e proteger os direitos dos doentes; (iii) reduzir o impacto das 

perturbações mentais e contribuir para a promoção da saúde mental das populações; (iv) 

promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir um melhor 
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acesso e a participação das comunidades, utentes e famílias; (v) promover a integração dos 

cuidados de saúde mental no sistema geral de saúde, quer a nível dos cuidados primários 

quer dos hospitais e dos cuidados continuados, de molde a diminuir a institucionalização 

dos doentes. 

Para apoiar estes objetivos foi aprovada em 2009 a constituição de um programa vertical 

(Programa Inovador em Saúde Mental – PISM), estabelecendo uma linha de financiamento 

para ações ou projetos capazes de promoverem o desenvolvimento dos serviços de saúde 

mental a nível local, alicerçada nos princípios e valores da psiquiatria moderna. Através 

deste programa vertical foi possível apoiar 46 projetos cobrindo a maior parte dos serviços 

públicos de psiquiatria e saúde mental, os quais se encontram a decorrer com significativo 

sucesso. No seguimento deste processo, o próximo passo consiste no desenvolvimento e 

implementação de programas específicos e diferenciados, já assinalados no PNSM, que 

introduzam uma melhoria efetiva na prestação de cuidados às populações. Para o 

concretizar, à semelhança dos projetos PISM, é prioritário o lançamento de experiências 

piloto em áreas estratégicas, nomeadamente na área de programas ”stepped-care” para o 

tratamento da depressão com base em modelos de “task-shifting”, de programas integrados 

para doentes mentais graves na comunidade e de programas de prevenção do suicídio. 

Como elementos comuns destacam-se a deteção precoce, a aplicação de estratégias 

psicoeducativas, a utilização de intervenções psicológicas simples, o aperfeiçoamento dos 

modelos de referenciação entre os vários níveis de cuidados e, no caso das doenças mentais 

graves, a generalização do modelo de terapeuta de referência.  

i) Programa de desinstitucionalização em Lisboa, Porto e Coimbra 

O esvaziamento progressivo dos hospitais psiquiátricos em todos os países desenvolvidos, 

fruto da maior eficácia terapêutica das perturbações psicóticas (farmacológica e 

psicossocial/psicoterapêutica), a maior proximidade dos serviços especializados dos locais 

em que vivem as pessoas, a sua integração nos hospitais gerais e a articulação com os 

cuidados continuados, têm contribuído para um acentuar daquela situação. Se uma parte 

significativa desses doentes vão poder ser integrados em tipologias dos CCISM, outros não 

terão condições, quer pela instabilidade psíquica, quer pela reduzida autonomia psicossocial 

que não evidencie potencial reabilitativo. O remanescente poderá permanecer num hospital 

psiquiátrico, mais humanizado e mais apoiado, ou pode transitar para estruturas 

residenciais, comunitárias ou não, que em princípio terão um elemento comum – maior 

economia financeira por estas estruturas terem custos de exploração mais baixos que os 

grandes hospitais. 
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Para alcançar tal desiderato, dada a especificidade da função, surge a proposta de 

constituição de uma equipa de projeto com competências específicas na matéria, 

coordenada pelo Programa Nacional para a Saúde Mental e com o apoio da OMS e da UE, 

de modo a garantir a máxima qualidade técnica e a colocar este processo como um 

exemplo de boas práticas a nível internacional. 

j) Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCISM) 

De acordo com o levantamento promovido pela Equipa de Projeto para os Cuidados 

Continuados Integrados em Saúde Mental (EPCCISM), em agosto de 2010 existiam, em 

instituições públicas e do setor social, 3458 pessoas com internamento superior a 365 dias 

por motivo psiquiátrico, das quais cerca de 50% apresentavam grau elevado de 

incapacidade psicossocial, situando-se a maioria (43%) no intervalo etário 46-65 anos.  

Os dados preliminares do 1º estudo epidemiológico nacional sobre prevalência de 

perturbações psiquiátricas apontam para 22.9% de prevalência anual, registando-se 6.3% de 

situações graves. De acordo com a generalidade dos estudos internacionais, entre as 

perturbações mentais graves as esquizofrénicas são as que causam maior incapacidade – 

com taxa de prevalência média variável entre 0,5% e 1,5%, cerca de 1/3 das pessoas 

afetadas apresentam um comprometimento acentuado das suas capacidades psicossociais, 

universo de população adulta que integra os potenciais candidatos a utentes para os 

CCISM. 

Na área da infância e adolescência, segundo dados da American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry (AACAP, 1999), 1 em cada 5 crianças apresenta evidência de 

problemas mentais, proporção que tende a aumentar, registando-se que entre as 

referenciadas apenas 1/5 recebe tratamento adequado.  

Apenas por este conjunto de elementos se evidencia a necessidade de, sem prejuízo de 

outras medidas de natureza clínica, implementar respostas em cuidados continuados de 

saúde mental, entendidas como tendo objetivos estritos de reabilitação psicossocial de 

pessoas com doença mental grave estabilizada, como está consignado no DL nº 8/2010, 

republicado pelo DL nº 22/2011, que criou em Portugal, em articulação estruturada do 

Ministério da Saúde com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, os CCISM, 

concretizando o estabelecido no Plano Nacional para a Saúde Mental 2007-2016. 

A EPCCISM, estrutura da Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados 

(UMCCI), dotada de autonomia técnica e funcionando em estreita articulação com a 

CNSM, é o órgão de coordenação nacional dos CCISM (Resolução do Conselho de 
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Ministros n.º 37/2010, de 14 de maio), Nomeada pelo Despacho n.º 15229/2010, integra 7 

elementos indicados pelo MS e 3 pelo então MTSS (sendo 2 do ISS e 1 da DGSS), 

consensualizou, em função dos condicionalismos económicos oportunamente definidos 

pelas tutelas, as seguintes prioridades para o período de 2012 a 2016: 

i 1ª prioridade (2012): implementação das experiências-piloto de CCISM –15 

tipologias para adultos e 3 para a infância e adolescência, distribuídas pelas 5 

Regiões de Saúde;  

ii 2ª prioridade (2012-2014): reconversão das 50 respostas ao abrigo do Despacho 

Conjunto nº 407/98;  

iii 3ª prioridade (2012-2016): desenvolvimento progressivo de tipologias, num total 

de 88 novas, quer de adultos quer de crianças e adolescentes, com ênfase para as 

Equipas de Apoio Domiciliário, em todos os distritos, de acordo com as 

necessidades identificadas e os profissionais potenciais disponíveis. 

Em 2016, ano de termo do PNSM em vigor, perspetivou-se que os CCISM poderão estar 

implementados nas 5 Regiões de Saúde, com cumprimento do processo de reconversão das 

respostas criadas ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 407/98 e a criação de novas 

tipologias, num total previsto de 156 unidades residenciais e equipas de apoio domiciliário 

para adultos e para a infância e adolescência. 

A concretização destas prioridades requer, no imediato e face ao definido na legislação 

específica, o desenvolvimento das seguintes ações: 

iv Publicação de despacho de comparticipação dos utentes, a elaborar pelo MSSS; 

v Publicação de portaria de aprovação do Instrumento Único de Avaliação (IUA); 

vi Regulamentação de instalações e equipamentos; 

vii Definição dos termos de candidatura à contratualização de respostas de 

criação/reconversão de unidades e equipas; 

viii Nomeação das Equipas Coordenadoras Regionais (ECRCCISM) e de Equipas 

Coordenadoras Locais de CCISM (ECLCCISM); 

ix Organização do processo de contratualização e celebração de acordos; 

x Desenvolvimento do sistema de informação e aplicação informática; 

xi Formação para as ECRSM, ECLSM e entidades promotoras; 
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xii Promoção da avaliação da qualidade (definição de metodologia, avaliação e 

monitorização), através da avaliação de resultado da transição dos últimos 

utentes do H. Miguel Bombarda para a estrutura residencial comunitária, após 1 

ano e da avaliação da implementação dos CCISM; 

xiii Elaboração do plano de comunicação. 

l) Início do projeto de monitorização de direitos humanos e promoção de qualidade 

de cuidados a desenvolver em colaboração com a OMS 

Verifica-se que, por todo o mundo, as pessoas com incapacidades mentais e psicossociais 

vivenciam uma variedade de violações dos seus direitos, incluindo experiências de estigma e 

discriminação. Por este motivo a OMS desenvolveu o projeto “QualidadeDireitos” que visa 

a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e a promoção dos direitos humanos nas 

instituições que prestam cuidados de saúde e suporte psicossocial nos setores da saúde e 

social. Este projeto proporciona formação e providencia um conjunto de instrumentos às 

diferentes partes interessadas, incluindo familiares e utentes, capacitando-as para que 

possam promover uma melhor prestação de cuidados nas referidas instituições, tendo por 

base o respeito pelos direitos humanos, nomeadamente os enunciados na Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os seus objetivos são: monitorizar e avaliar a 

qualidade e as condições de direitos humanos; documentar as avaliações e efetuar 

recomendações; encorajar e apoiar as instituições no desenvolvimento e implementação de 

planos de melhoria. 

Estando já devidamente formados o núcleo executivo e a equipa de avaliação, resta 

constituir o núcleo consultivo e obter a autorização necessária (nomeação da Comissão 

Nacional para a Avaliação da Qualidade e dos Direitos Humanos em Saúde Mental) para 

poder implementar as visitas de avaliação e, posteriormente, emitir e divulgar os respetivos 

relatórios de avaliação. Na primeira fase prevê-se a avaliação de dois centros hospitalares 

psiquiátricos, um serviço de medicina interna de um hospital geral, três serviços locais de 

saúde mental integrados em hospitais gerais e respetivos serviços de medicina interna, e um 

centro hospitalar pertencente às Misericórdias e centro equiparado a nível da saúde. 

m) Programa Nacional de Prevenção do Suicídio (PNPS) 

Considerado no PNSM e perspetivado para ser estruturado em 2012, a sua acuidade foi 

amplificada após a comunicação social se fazer eco do eventual aumento da prevalência da 

taxa do suicídio em Portugal em consequência da grave crise económica em curso. Embora 

esta relação seja admitida como provável nos países atingidos pela crise, sobretudo entre os 
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menos desenvolvidos, entre nós esbarra com um facto ineludível – não há fiabilidade nos 

registos, até por Portugal ter das taxas mais elevadas de mortes por causa não determinada 

(14%) que em revisão da DGS dos anos de 2001 a 2003 fez dobrar a taxa de mortes por 

suicídio. Para além de estar perspetivado pela DGS que com a desmaterialização dos 

certificados de óbito, a partir de 1/1/2013, através da implementação do programa SICO 

(Sistema de Informação de Certificação do Óbito), a fiabilidade dos registos passe a ser 

uma realidade, importa estruturar o PNPS, tarefa que se perspetiva esteja concluída no final 

de 2012. 

n) Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas (PNSPI). Demências  

A DGS, através da Circular Normativa n.º 13/DGCG, de 02/07/04, divulgou o PNSPI, 

aprovado por despacho do ministerial de 8/6/2004. A ser complementado por orientações 

técnicas, destinava-se a ser aplicado pelos profissionais das Redes de Centros de Saúde, 

Hospitalares e de Cuidados Continuados Integrados. Tendo transitado para o Alto 

Comissariado da Saúde foi entretanto suspenso mas com e extinção daquela entidade o 

PNSPI regressa à DGS, onde entretanto foi criado o Programa Nacional para a Saúde 

Mental. Neste, entre as áreas consignadas como de investimento particular estão os grupos 

populacionais mais vulneráveis, em que figuram os idosos, onde as perturbações 

demenciais e as depressivas são uma problemática relevante. Já em 2005 a então Direção de 

Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental da DGS elaborou o relatório “Psiquiatria e saúde 

mental das pessoas idosas”, onde se registou que de 1991 a 2001 aumentou em 25% a 

população com idade igual ou superior a 65 anos, perfazendo cerca de 1,5 milhões, das 

quais pelo menos 60 mil serão portadores de demência, prevendo-se que mais de 100.000 

apresentem depressão, em muitos casos provavelmente mal diagnosticadas e 

insuficientemente tratadas. 

Para complementar a reduzida produção epidemiológica portuguesa neste contexto e tendo 

em conta o atual constrangimento económico, o PNSM estrutura, com a coordenação 

científica do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, um 

estudo de avaliação de necessidades de cuidados na demência, direcionado para quatro 

“clusters” de utentes: cuidados de saúde primários, consultas hospitalares de demências, 

cuidados continuados integrados e lares de idosos. 

4– Avaliação  

A avaliação da implementação do PNSM 2007-2016 foi considerada, desde o primeiro 

momento, como um dos elementos cruciais para o respetivo sucesso, dada a sua 

potencialidade na identificação e correção de eventuais erros e desvios ao programado. 
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Para além das atividades de monitorização contínua, conduzidas regularmente pelos 

coordenadores e responsáveis de área, foi enriquecida pelos diversos momentos de 

avaliação transversal conduzidas por entidades externas, com particular destaque para a 

Comissão Parlamentar da Saúde, a Direção Geral de Saúde e o Alto Comissariado da Saúde 

(por ocasião da avaliação em 2010 do Plano Nacional de Saúde) a nível nacional e, já no 

contexto internacional, para a Organização Mundial de Saúde. 

Em termos genéricos, a avaliação formal do PNSM, efetuada no âmbito da avaliação do 

Plano Nacional de Saúde, permitiu destacar as seguintes dimensões: 

a) Plano construído com base numa análise crítica da situação, após colheita e análise 

exaustivas dos dados disponíveis;  

b) Plano construído tomando em consideração a evidência científica existente no 

campo das políticas e serviços de saúde mental, bem como auscultações exaustivas 

de todos os atores relevantes;  

c) Sustentação sólida do plano por todos os documentos internacionais neste 

domínio, assinados oficialmente por Governos do país (Declaração de Helsínquia, 

Green Paper da UE);  

d) Entidade responsável pela implementação do plano com grau de autonomia e 

decisão muito reduzidos, tomando em consideração a complexidade das mudanças 

a implementar; 

e) Definição pouco clara das responsabilidades da CNSM e de outras entidades na 

implementação do plano; 

f) Inexistência de um orçamento específico, estando a implementação dependente de 

financiamentos não especificados e provenientes de setores diversos;  

g) Plano articulado a nível nacional com as outras reformas de saúde, nomeadamente 

com as desenvolvidas nos cuidados primários e no campo dos cuidados 

continuados, sendo possível criar sinergias importantes com estas reformas; 

h) Possibilidade de Portugal se poder harmonizar com as principais iniciativas 

promovidas no campo da saúde mental pela Organização Mundial de Saúde e pela 

União Europeia;  

i) Forte estigma associado às doenças mentais em Portugal; 

j) Reduzida autonomia dos centros de decisão a nível local (eg, departamentos de 

Hospitais Gerais), fazendo perigar o desenvolvimento dos serviços na comunidade; 
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l) Falta de clareza na responsabilidade pelos cuidados continuados integrados de 

saúde mental. 

 A forma como estas dimensões se refletiram nos resultados da implementação do PNSM 

no terreno foi abordada em detalhe pela Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO-

Regional Office for Europe), que procedeu a uma avaliação detalhada do PNSM em 2011, 

tendo identificado os seguintes desafios na sua implementação: 

a) “A disponibilização de serviços essenciais como serviços de intervenção na crise e 

serviços residenciais é inadequada, criando um bloqueio do sistema como um todo; 

b) Os elementos do sistema de saúde mental, que incorporam os cuidados de saúde 

primários, as equipas comunitárias, os hospitais e os cuidados residenciais de 

reabilitação, não são claros quanto às suas prioridades e carecem de coordenação; 

c) A menos que os cuidados de saúde primários consigam tratar a larga maioria de 

pessoas com ansiedade e depressão, os serviços especializados vão ficar paralisados 

com a procura e incapazes de se concentrarem nas pessoas com necessidades 

graves e permanentes;  

d) Não existem incentivos para aumentar as componentes médicas e não-médica dos 

serviços ativos na comunidade, resultando em ineficiências; 

e) Os dirigentes da saúde mental carecem de autoridade para implementar mudanças, 

determinando orçamentos da saúde mental; 

f) O sistema financeiro criou desincentivos não intencionais para o estabelecimento 

de serviços baseados na comunidade, recompensando as admissões hospitalares e 

as intervenções médicas”. 

 Para responder a estes desafios, a OMS emitiu as seguintes recomendações: 

a) Aumentar a capacidade e a competência para tratar e apoiar as pessoas com 

doenças mentais graves na comunidade, estabelecendo objetivos claros para as 

equipas comunitárias; 

b) Reduzir as (re)admissões através da disponibilização de acesso 24 horas por dia a 

serviços de urgência; 

c) Formar técnicos dos cuidados primários para identificar, diagnosticar e tratar 

pessoas com ansiedade e depressão;  

d) Aumentar o número de residências para pessoas com problemas de saúde mental 

de evolução prolongada, em parcerias entre os setores social e da saúde, atribuindo 
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responsabilidades de liderança a instituições específicas, de acordo com o Decreto-

Lei 8/2010; 

e) Mudar as tabelas dos preços das atividades para criar incentivos para as 

intervenções comunitárias, por profissionais médicos e não-médicos, de modo a 

prevenir recaídas e desenvolver um sistema integrado de cuidados; 

f) Continuar o financiamento de projetos-piloto, que encorajou a inovação dos 

serviços, e assegurar a sua sustentabilidade; 

g) Ao nível regional, deve ser estabelecida a autoridade e a responsabilidade para a 

monitorização da implementação efetiva dos serviços e das parcerias ao longo do 

sistema, baseados em standards da qualidade”.  

No que se refere à monitorização do presente PNSM, para além de a OMS se ter 

disponibilizado para dar sequência à mesma, em termos nacionais foram estabelecidos um 

conjunto de indicadores, explicitados no relatório que serve de base ao presente sumário 

executivo. 
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Saúde Mental
O Grupo de Trabalho de Saúde Mental apresenta o relatório final com a avaliação da situação da
prestação de cuidados de saúde mental e das necessidades na área da saúde mental.

Em cumprimento do Despacho nº 3250/2014, de 27 de fevereiro, do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, a primeira versão, concluída em junho de 2014, foi objeto de consulta pública entre
1 de agosto e 30 de setembro de 2014.

No âmbito da consulta pública, com a participação de várias instituições e profissionais de saúde,
surgiram vários contributos que implicaram alterações à versão inicial do relatório, aprovada pelo
grupo de trabalho na reunião realizada no dia 26 de março de 2015.

Da análise dos contributos provenientes da discussão pública do documento do Grupo de Trabalho,
pode concluir-se que eles se distribuíram particularmente por três áreas:

Comportamentos Aditivos;
Setor Social;
Saúde Mental da Infância e Adolescência.

O despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da
Costa, de 8 de maio de 2015, determina:

“1. Trata-se de um trabalho longo e minucioso que ultrapassou o prazo previsto pela
complexidade de recolha de dados.

2. Lamenta-se que seja predominantemente descritivo e não contenha recomendação para o
desenvolvimento imediato de mais medidas para o Plano Nacional de Saúde Mental que
devam ser propostas.

3. Regista-se que apesar da maioria das respostas no ambulatório ainda estarem no tempo
máximo de resposta garantido (TMRG), há tempos longos em muitos casos, o que impõe a
necessidade de contratualização de consultas de psiquiatria com o sector social, o melhor
preparado para esta resposta adicional.

4. O documento identifica a necessidade de contratualização de cuidados continuados, mas
não faz identificação numérica das necessidades, elemento importante que agora solicito.

5. O documento reconhece a carência de pessoal, designadamente Terapeutas e Técnicos de
Serviço Social, mas não quantifica a referida carência.

6. Há evidentes carências na área da Psiquiatria da Infância e da Adolescência para as quais
solicito propostas de medidas a adoptar, que posteriormente avaliarei.

7. Reconhece-se a não necessidade de integração dos Centros de Respostas Integradas nos
Agrupamentos de Centros de Saúde.

8. Solicito calendário para a conclusão da integração dos Centros de Alcoologia e Unidades de
Desabituação nas Unidades Locais de Saúde Mental da sua Região.

9. O grupo de trabalho que elaborou o estudo deve manter-se em funções para acompanhar a
evolução da situação e dos meios disponíveis, cuja atualização deve ser permanente.

10. Os pontos 3, 4, 6 e 8 devem ser respondidos pela Administração Central do Sistema de
Saúde e Administrações Regionais de Saúde, com a colaboração do Senhor Presidente do
Conselho Nacional de Saúde Mental e do Senhor Diretor do Programa Prioritário da Saúde
Mental, em 30 dias.

11. O ponto 2 deve ser elaborado pelo grupo de trabalho e anexo ao Relatório, em 30 dias.

12. Os membros do grupo de trabalho são alvo do meu público louvor e agradecimento.”

Fonte: www.portaldasaude.pt



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório  
Grupo de Trabalho para a Avaliação da Situação da 

Prestação de Cuidados de Saúde Mental e das 
Necessidades na Área da Saúde Mental 

 
Despacho n.º 3250/14, de 19 de fevereiro de 2014 

 
Março de 2015 

 
 
 
 

16 de fevereiro de 2015 

Relatório  
Grupo de Trabalho para a Avaliação da Situação da 

Prestação de Cuidados de Saúde Mental e das 
Necessidades na Área da Saúde Mental 

 
Despacho n.º 3250/14, de 19 de fevereiro de 2014 

 
Março de 2015 

 
 
 
 

16 de fevereiro de 2015 

 
Relatório 

 
Grupo de Trabalho para a Avaliação da Situação da 

Prestação de Cuidados de Saúde Mental e das 
Necessidades na Área da Saúde Mental 

 
Despacho n.º 3250/2014, de 27 de fevereiro 

 
 

Março de 2015 



 

 
 

 

 
RELATÓRIO  
DO GRUPO DE TRABALHO  
DE SAÚDE MENTAL 
 

criado pelo  

Despacho n.º 3250/2014 

 

 
COMPOSIÇÃO DO GRUPO 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
AGRADECIMENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março de 2015 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., Prof. Dr. Rui Santos Ivo (Coordenador); 

O Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, Dr. António Leuschner; 

O Diretor-Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), Dr. João Goulão; 

O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., Dr. José Robalo;  

O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., Dr. João Moura Reis; 

O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., Dr. Luís Cunha Ribeiro; 

O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., Dr. José Tereso; 

O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, Prof. Dr. Álvaro Almeida; 

O Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, Dr. Álvaro Andrade de Carvalho. 

 

Dr. Fernando Almeida (Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.) 

Dr.ª Helena Gomes (Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.) 

Dr.ª Helena Lopes (Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.) 

Dr. Marciano Lopes (Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.) 

Dr. Pedro Alexandre (Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.) 

Dr. Ponciano Oliveira (Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.) 

Dr.ª Vanessa Ribeiro (Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.) 

 



 

2 
 

 
Lista de Abreviaturas 

 
 
ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde 
ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde 
ARS – Administração Regional de Saúde 
CAD – Comportamentos Aditivos e Dependências 
CRI – Centros de Resposta Integrada 
CSP - Cuidados de Saúde Primários 
CT – Comunidade Terapêutica 
CTH – Consulta a Tempo e Horas 
DICAD- Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
GDH – Grupos de Diagnósticos Homogéneos 
PLA - Problemas Ligados ao Consumo de Álcool  
PORI – Plano Operacional das Respostas Integradas 
SICA - Sistema de Informação para Contratualização e Acompanhamento  
SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
SMC – Saúde Mental Comunitária 
SNS – Serviço Nacional de Saúde 
SP – Setor Público 
SS – Setor Social 
TMRG – Tempo Máximo de Resposta Garantida 
UA – Unidades de Alcoologia 
UD – Unidades de Desabituação 
UIL – Unidade de Intervenção Local 
 
  



 

3 
 

Índice 
 
 
  
Nota Introdutória ............................................................................................................................................................................ 6 
Considerações Gerais relativas à Consulta Pública ...................................................................................................................... 7 
Sumário Executivo ......................................................................................................................................................................... 9 
1. Capacidade disponível ...................................................................................................................................................... 12 

1.1. Ambulatório .................................................................................................................................................................. 12 
1.2. Internamento ................................................................................................................................................................ 13 
1.3. Reabilitação Psicossocial ............................................................................................................................................. 15 
1.4. Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental ................................................................................................... 16 

2. Tempos de Espera para Cuidados de Saúde Mental ....................................................................................................... 18 
3. Necessidades Existentes .................................................................................................................................................. 20 
4. Produção no Serviço Nacional de Saúde ......................................................................................................................... 22 

4.1. Produção dos Hospitais SNS ....................................................................................................................................... 22 
4.1.1. Ambulatório ..................................................................................................................................................... 22 
4.1.2. Internamento ................................................................................................................................................... 25 
4.1.3. Unidades de Reabilitação Psicossocial (Residenciais e Sócio Ocupacionais) ............................................... 27 
4.1.4. Encargos com Medicamentos psicotrópicos ................................................................................................... 28 

4.2. Produção em Comportamentos Aditivos e Dependências ........................................................................................... 29 
4.2.1. Dados da Produção: CRI e UA ....................................................................................................................... 29 
4.2.2. Intervenções em Reinserção Social ................................................................................................................ 30 
4.2.3. Intervenções em Prevenção ........................................................................................................................... 31 
4.2.4. Tabela de Prescrição de Medicamentos no ambulatório ................................................................................ 33 
4.2.5. Rede assistencial pública – Entidades convencionadas ................................................................................. 33 
4.2.6. Dados relativos à implementação do PORI .................................................................................................... 36 

5. Necessidades de Recursos Humanos .............................................................................................................................. 37 
6. Integração das Unidades de Intervenção Local nos Comportamentos Aditivos ............................................................... 39 
6.1. Centros de Respostas Integradas .................................................................................................................................... 39 
6.2. Unidades de Desabituação e de Alcoologia ..................................................................................................................... 40 
6.3. Comunidades Terapêuticas .............................................................................................................................................. 41 
7. Produção do Setor Social / Capacidade não utilizada ...................................................................................................... 42 

7.1. Ambulatório .................................................................................................................................................................. 42 
7.2. Internamento ................................................................................................................................................................ 43 
7.3. Reabilitação Psicossocial e Unidades Sócio Ocupacionais ......................................................................................... 46 

ANEXOS 47 
A 1 – Constituição do Grupo de Trabalho .................................................................................................................................... 48 
A 2– Lista dos hospitais SNS integrados nas RRHPSM (Adultos e I&A) .................................................................................... 49 
A 3 – Lista das instituições do SS analisadas .............................................................................................................................. 50 
A 4 – Estruturas de ‘cuidados continuados’ de saúde mental (Despacho Conjunto nº 407/98 de 18/06) ................................... 51 
A 5– Estruturas de ‘cuidados continuados’ de saúde mental (Despacho Conjunto nº 407/98 de 18/06) .................................... 52 
A 6 – Respostas em ambulatório por instituição hospitalar (SP) ................................................................................................. 53 
A 7 – Respostas em ambulatório por instituição do SS ............................................................................................................... 54 
A 8 – Nº de lugares de internamento por instituição hospitalar (SP) ........................................................................................... 55 
A 9 – Percentagem de primeiras consultas dentro do TMRG (psiquiatria de adultos) ................................................................ 56 
A 10 – Percentagem de primeiras consultas dentro do TMRG (psiquiatria da I&A) por instituição hospitalar (SP) .................... 57 
A 11 – Tempo de resposta garantido para consulta (psiquiatria de adultos) por instituição hospitalar (SP) ............................... 58 
A 12 – Tempo de resposta garantido para consulta (psiquiatria da I&A) por instituição hospitalar (SP) ..................................... 59 



 

4 
 

A 13 – Nº de consultas (psiquiatria de adultos) por instituição hospitalar (SP) ........................................................................... 60 
A 14 – Percentagem de primeiras consultas (psiquiatria de adultos) no total de consultas por instituição hospitalar (SP) ........ 61 
A 15 – Nº Consultas (psiquiatria da I&A) por instituição hospitalar (SP) ..................................................................................... 62 
A 16 – Percentagem de primeiras consultas (psiquiatria da I&A) no total de consultas por instituição hospitalar (SP) .............. 63 
A 17 – Nº de sessões de hospital de dia de Psiquiatria (Adultos e I&A) na Comunidade e na Instituição .................................. 64 
A 18– Nº de consultas/visitas e número de doentes em serviço domiciliário em serviços de saúde mental (SP) ...................... 65 
A 19 – Nº de doentes saídos (agudos) por instituição hospitalar (SP) ........................................................................................ 66 
A 20 – Produção por GDH por instituição hospitalar (SP) - 2012 ................................................................................................ 67 
A 21 – Produção por GDH por instituição hospitalar (SP) - 2013 ................................................................................................ 68 
A 22 – Distribuição dos médicos de psiquiatria de adultos por instituição hospitalar (SP.) ......................................................... 69 
A 23 – Distribuição dos médicos de psiquiatria da I&A por instituição hospitalar (SP) ................................................................ 70 
A 24 – Distribuição de enfermeiros por instituição hospitalar (SP) .............................................................................................. 71 
A 25 – Distribuição de outros profissionais por instituição hospitalar (SP) .................................................................................. 72 
A 26 – Rácios constantes das Redes de Referenciação em vigor .............................................................................................. 73 
A 27 – Necessidades estimadas em recursos humanos ............................................................................................................. 74 
A 28 – Carências estimadas [Necessidades - Existências] em Recursos Humanos e Nº de camas .......................................... 75 
A 29 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Alentejo .............................................................................. 76 
A 30 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Algarve ............................................................................... 76 
A 31 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Centro ................................................................................. 77 
A 32 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde de LVT ..................................................................................... 77 
A 33 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Norte ................................................................................... 78 
A 34 – Proposta de calendarização relativa à integração das unidades de intervenção local nos comportamentos aditivos ..... 79 
A 35 – Análise SWOT - Integração dos CRI nos ACES e das UD e UA em unidades hospitalares ........................................... 80 
A 36 – Comentários Consulta Pública – Comportamentos Aditivos ............................................................................................ 81 
A 37 – Comentários Consulta Pública – Setor Social .................................................................................................................. 86 
A 38 – Comentários Consulta Pública – Saúde Mental da Infância e Adolescência ................................................................... 89 
A 39 – Comentários Consulta Pública – Considerações Gerais .................................................................................................. 93 
 

 



 

5 
 

Índice de Tabelas 
 
Tabela 1 – Respostas em ambulatório por região de saúde (SP e SS) ............................................................................ 12 
Tabela 2 – Nº de lugares de internamento por região de saúde (SP) ............................................................................... 13 
Tabela 3 – Nº de lugares de internamento em psiquiatria forense por instituição hospitalar (SP) .................................... 14 
Tabela 4 – Nº de lugares de internamento de psiquiatria da I&A por instituição hospitalar (SP) ...................................... 14 
Tabela 5 – Nº de lugares de internamento por entidade do SS ......................................................................................... 15 
Tabela 6 – Nº de lugares de reabilitação psicossocial por instituição (SP) ....................................................................... 15 
Tabela 7 – Nº de lugares em unidades de reabilitação psicossocial por instituição (SS) .................................................. 16 
Tabela 8 – Estruturas de ‘cuidados continuados’ de saúde mental (Despacho Conjunto nº 407/98 de 18/06)................. 17 
Tabela 9 – Percentagem de primeiras consultas realizadas dentro do TMRG (psiquiatria de adultos) ............................ 18 
Tabela 10 – Percentagem de primeiras consultas realizadas dentro do TMRG (psiquiatria da I&A) ................................ 18 
Tabela 11 – Tempo de resposta garantido (consulta psiquiatria de adultos) por região (SP) ........................................... 19 
Tabela 12 – Tempo de resposta garantido (consulta psiquiatria da I&A) por região (SP) ................................................. 19 
Tabela 13 – Psiquiatria de Adultos – Nº de consultas por 1.000 habitantes por região de saúde..................................... 22 
Tabela 14 – Psiquiatria de Adultos - % de primeiras consultas no total de consultas por região de saúde ...................... 22 
Tabela 15 – Psiquiatria da I&A – Nº de consultas por 1.000 habitantes por região de saúde ........................................... 23 
Tabela 16 – Psiquiatria da I&A – % de primeiras consultas por região de saúde ............................................................. 24 
Tabela 17 – Nº de sessões de hospital de dia de Psiquiatria (Adultos e I&A) ................................................................... 24 
Tabela 18 – Nº de consultas/visitas e Número de doentes em serviços de saúde mental por região de saúde ............... 25 
Tabela 19 – Nº de doentes saídos (agudos) por região de saúde ..................................................................................... 25 
Tabela 20 – Nº de doentes saídos (Alcoologia) por instituição hospitalar ......................................................................... 25 
Tabela 21 – Produção nacional em internamento por GDH – (2012) ................................................................................ 26 
Tabela 22 – Produção nacional em internamento por GDH – (2013) ................................................................................ 26 
Tabela 23 – Caracterização da produção em reabilitação psicossocial (unidades residenciais) ...................................... 27 
Tabela 24 – Caracterização da produção em reabilitação psicossocial (unidades socio ocupacionais) ........................... 27 
Tabela 25 – Encargos SNS com medicamentos psicotrópicos em regime de ambulatório em Portugal (Cont.) .............. 28 
Tabela 26 – Número de embalagens dispensadas em regime de ambulatório em Portugal Continental ......................... 28 
Tabela 27 – Produção CRI (2012 e 2013) ......................................................................................................................... 29 
Tabela 28 – Produção UA (2012 e 2013) .......................................................................................................................... 30 
Tabela 29 – Internamentos nas unidades de desabituação públicas ................................................................................ 33 
Tabela 30 – Internamentos nas comunidades terapêuticas públicas ................................................................................ 34 
Tabela 31 – Internamentos nas unidades de alcoologia .................................................................................................... 34 
Tabela 32 – Unidades de desabituação privadas com camas convencionadas ................................................................ 34 
Tabela 33 – Comunidades terapêuticas privadas com camas convencionadas ............................................................... 35 
Tabela 34 – Resumo dos principais aspetos de intervenção realizada em 2012 e 2013 .................................................. 36 
Tabela 35 – Distribuição dos médicos de psiquiatria de adultos (nº e horas semanais) por região de saúde .................. 37 
Tabela 36 – Distribuição dos médicos de psiquiatria da I&A (nº e horas semanais) por região de saúde ........................ 37 
Tabela 37 – Distribuição de enfermeiros (nº e horas semanais) por região de saúde ...................................................... 38 
Tabela 38 – Distribuição de outros profissionais por região de saúde .............................................................................. 38 
Tabela 39 – Nº de consultas médicas por entidades no SS .............................................................................................. 42 
Tabela 40 – Nº de sessões de hospital de dia e número de utentes por entidades no SS ............................................... 43 
Tabela 41 – Nº de domicílios e número de utentes por entidades no SS .......................................................................... 43 
Tabela 42 – Caraterização da produção em internamento por entidades no SS .............................................................. 44 
Tabela 43 – Taxa de ocupação por entidades no SS ........................................................................................................ 44 
Tabela 44 – Capacidade não utilizada por entidades no SS ............................................................................................. 45 
Tabela 45 – Caraterização da produção em unidades residências/reabilitação psicossocial por entidades no SS .......... 46 
Tabela 46 – Unidades sócio ocupacionais / estruturas reabilitativas no SS ...................................................................... 46 
  



 

6 
 

Nota Introdutória 
 

Em cumprimento do despacho nº 3250/2014, de 27.2, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde foi 
elaborado o presente relatório cuja primeira versão, concluída em junho de 2014, foi objeto de consulta pública 
entre 1 de agosto e 30 de setembro de 2014. 

Na sequência da consulta pública, com a participação de várias instituições e profissionais de saúde, resultaram 
vários contributos que implicaram alterações à versão inicial do Relatório, aprovada pelo grupo de trabalho na 
reunião realizada dia 26 de março de 2015. 

Assim, são contempladas nesta nova versão as seguintes alterações:  

x Considerações gerais relativas à consulta pública. 
 

x Produção dos Hospitais SNS / consultas 
� Tabela 15 - Psiquiatria da Infância e Adolescência – Nº de consultas por 1.000 habitantes por região 

de saúde 
 

x Necessidade de Recursos Humanos 
� Tabela 35 – Distribuição dos médicos de psiquiatria de adultos (nº e horas semanais) por região de 

saúde 
� Tabela 36 – Distribuição dos médicos de psiquiatria da I&A (nº e horas semanais) por região de 

saúde 
� Tabela 37 – Distribuição de enfermeiros (nº e horas semanais) por região de saúde 
� Tabela 38 – Distribuição de outros profissionais por região de saúde 

 
x Produção do Setor Social / Capacidade não utilizada / Ambulatório 

� Tabela 39 – Nº de consultas médicas por entidades no SS 
 

x Anexos 
� A20 – Distribuição dos médicos de psiquiatria de adultos por instituição hospitalar (SP.) 
� A21 – Distribuição dos médicos de psiquiatria da I&A por instituição hospitalar (SP) 
� A22 – Distribuição de enfermeiros por instituição hospitalar (SP) 
� A23 – Distribuição de outros profissionais por instituição hospitalar (SP) 
� A26 – Carências estimadas [Necessidades - Existências] em Recursos Humanos e Nº de camas 

 
 
Pode consultar-se no documento, em anexo, a este Relatório a compilação completa dos contributos da consulta 
pública.  
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Considerações Gerais relativas à Consulta Pública 

 

Da análise dos contributos provenientes da discussão pública do documento do Grupo de Trabalho, pode concluir-
se que eles se distribuíram particularmente por três áreas: 

x Comportamentos Aditivos; 
x Setor Social; 
x Saúde mental da Infância e Adolescência. 

Alguns, porém, abordavam questões mais genéricas, nomeadamente o Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, 
que suscita a necessidade de definição de indicadores que possam vir a validar as opções estratégicas, bem 
como uma análise de custo-benefício do investimento-ganhos em saúde em medicina preventiva 
comunitária/medicina curativa em saúde mental, cujos resultados serão de considerar na definição de prioridades 
ao nível da promoção da saúde. 

Também o Centro Hospitalar de S. João, EPE produziu um documento exaustivo, abordando as diferentes áreas, 
bem como alertando para uma outra que atravessa grande parte dos contributos que é o da não ativação da Rede 
de Cuidados Continuados de Saúde Mental, carência unanimemente identificada e sugerida como resposta 
urgente a algumas das ineficiências. 

Quanto à primeira das referidas áreas, os contributos provieram, quer de estruturas anteriormente integrantes do 
Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), quer de prestadores a título individual, quer ainda de Unidades 
pertencentes ao Setor Social. 

Se, por um lado, a integração dos CRIs nas ARSs parece ser bem aceite, como a sua não diluição nos ACeS, por 
outro, o enquadramento das Unidades de Internamento – UAs, UDs e CTs – suscitam alguma polémica, seja o da 
sua integração nos Hospitais Psiquiátricos, seja nos Hospitais Gerais, ou, no caso das últimas, na Rede de 
Cuidados Continuados Integrados, ainda que com uma tipologia específica.  

Ainda que se perceba uma certa atitude conservadora, de restauro da antiga estrutura vertical que o IDT 
representava, não deixam de ser aduzidos alguns argumentos pertinentes, designadamente quando alertam para 
a necessidade do respeito pela autonomia funcional das estruturas, nem sempre fácil de preservar numa 
integração redutora. 

Porém, razões de escala, de proximidade e acessibilidade e de integração de cuidados centrados na Pessoa, 
aconselham a que procurem formatos organizativos que, respeitando-as, não percam de vista a necessidade de 
salvaguardar as especificidades técnicas de cada tipologia de intervenção. Aliás, esta mesma preocupação deve 
estar presente no processo de integração da saúde mental nas Unidades Gerais de Saúde (HHs, CHs e ULSs), 
em que os exemplos de ineficiências nessa integração não são tão escassos quanto isso. 

Quanto ao Setor Social, os contributos foram maioritariamente oriundos das Organizações dos Institutos 
Religiosos, em que é apontada a exclusão dessas unidades da Rede de Referenciação, publicada em anexo ao 
Relatório (e que se encontra em revisão). Na verdade, o conceito de Rede de Referenciação hospitalar (v. DGS.pt) 
é o “sistema que regula as relações de complementaridade e apoio técnico entre as instituições hospitalares, de 
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forma a garantir o acesso dos doentes aos serviços e instituições prestadoras dos cuidados de saúde que delas 
necessitem”, sustentado num sistema integrado de informação interinstitucional, no qual estão atualmente apenas 
integradas as Instituições do SNS, sem prejuízo das relações de complementaridade que, no caso da saúde 
mental, datam de décadas. 

A questão prende-se, obviamente, com a necessidade de manter um razoável controlo da despesa gerada, em 
particular num momento em que as situações de fronteira entre razões de saúde e/ou sociais se confundem, 
sendo que a distribuição geográfica das respostas do Setor Social também padece de assimetria idêntica, se não 
maior, à dos serviços do SNS. 

Importa também referir, porque também é citado, que, à semelhança dos Cuidados Continuados Integrados, no 
caso do Programa de Gestão de Doentes Mentais institucionalizados em Unidades do Setor Social, essa 
referenciação já está contemplada, com a ressalva de que só são elegíveis como referenciadores os Serviços 
Locais de Saúde Mental. 

Outra das questões abordada é a não referência às respostas ambulatórias. Na verdade, não sendo objeto do 
acordo de 1983 (porventura carecendo de revisão), não foram consideradas, mas, tratando-se de avaliar a 
‘capacidade disponível do Setor Social para fazer face a necessidades de complementaridade’, faz sentido que se 
indague dessa disponibilidade e se procure quantificar. Também poderão vir a ser consideradas outras 
intervenções especializadas, dentro dos mesmos pressupostos. 

Por fim, na área da saúde mental da Infância e Adolescência, para além do documento do CHUC, há outros 
contributos em que são particularmente assinaladas as carências em recursos humanos – que não apenas 
pedopsiquiatras – mais acentuadas nas regiões do interior. 

Pode consultar-se nos anexos os excertos dos contributos mais significativos (tabelas A35, A36, A37 e A38). 
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Sumário Executivo 
 
Em cumprimento do despacho nº 3250/2014, de 27.2, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, o 
Grupo de Trabalho (GT), procedeu à recolha da informação relevante para a elaboração do presente relatório, 
quer através da consulta às bases de dados disponíveis, quer por consulta direta às instituições envolvidas. 

Assim, no que se refere à capacidade disponível, em ambulatório, estavam alocadas em 2013 à consulta 
externa, 9.180 horas médicas semanais no setor público (SP) e 144 no setor social (SS), a atividade de hospital de 
dia, 954 e 21, respetivamente e a serviços de urgência/atendimento não programado, 4.183 horas, apenas no 
primeiro.  

Em atividades de reabilitação psicossocial em ambulatório (unidades sócio ocupacionais), no SP foram garantidas, 
em 2013, 26.504 sessões de tratamento, a que acrescem 738 lugares ao abrigo do Despacho 407/98 no SS. 

No internamento, o SP dispõe de 1.042 camas para doentes com demora inferior a 30 dias e 397 para doentes 
residentes, com demora superior, além de 142 para doentes forenses. Já o SS tem uma capacidade de 3.123 
camas, para doentes de qualquer demora de internamento.  

As unidades residenciais de reabilitação, têm uma capacidade instalada de 152 camas (das quais 94 no hospital) 
no SP e de 307 no SS. Acrescem 209 lugares em unidades residenciais abrangidas pelo citado despacho 407/98. 

Relativamente aos tempos de espera para cuidados de saúde mental, verificou-se que, em 2013 e nas 
diferentes regiões, entre 66 e 92% das primeiras consultas de psiquiatria de adultos são realizadas dentro do 
tempo de resposta garantido, enquanto na psiquiatria da infância e adolescência essa percentagem oscila entre os 
69 e os 79%.  

As necessidades existentes, sentidas e não sentidas, considerando os rácios pré-definidos (DGS, 1995), podem 
considerar-se assimétricas, quer no setor público, quer no social, com desvio claro para a faixa litoral, em 
particular no que se refere às camas disponíveis para o internamento de doentes em fase aguda da sua doença, 
pondo em causa o princípio da proximidade/acessibilidade. 

Merecedora de particular preocupação é a situação respeitante à admissão de doentes em estruturas compatíveis 
com internamentos de longa duração, em que unidades, quer públicas, quer sociais, de grande capacidade 
substituem as desejáveis estruturas residenciais, de várias tipologias, que deveriam integrar a rede de cuidados 
continuados de saúde mental e que se restringe às unidades criadas no âmbito do já citado Despacho 407/98. 
Essa rede é particularmente necessária quando se constata que a geração dos doentes pós-advento da 
farmacoterapia começa a sentir a falta da geração progenitora que os acompanhou. 

Os tempos de espera para consulta, mormente após a alta de um episódio de internamento, facilitam os 
reinternamentos, obstaculizando as probabilidades de recuperação de padrões de vida compatíveis com a 
dignidade da pessoa portadora de doença mental. 

A avaliação quantitativa da produção no Serviço Nacional de Saúde permite constatar que são as unidades 
de internamento, quer no SP, quer no SS, as responsáveis pelo maior número de atos assistenciais, quando são 
considerados os dias de internamento. No entanto, o maior número de episódios e de doentes que frequentam os 
serviços especializados na área da saúde mental, são os praticados em ambulatório – consulta externa e hospitais 
de dia (incluindo as unidades socio ocupacionais). 
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O SP é responsável pelo atendimento da maioria dos episódios assistenciais, exceção feita ao número de doentes 
e de dias de internamento de longa duração. 

No que respeita às necessidades de recursos humanos, e tomando sempre como referência os rácios pré-
definidos (DGS, 1995), constata-se uma assimetria entre as regiões e, dentro destas, entre serviços, em todos os 
setores profissionais considerados.  

No caso dos médicos de psiquiatria de adultos, enquanto nas regiões do Alentejo e Algarve os números se situam 
em cerca de metade dos desejáveis, nas restantes regiões eles situam-se entre 14 e 45% acima daqueles. Na 
psiquiatria da infância e da adolescência, a situação é bem mais preocupante, pois apenas nas regiões de Lisboa 
e Vale do Tejo e do Norte, o número é ligeiramente superior a metade do desejável. 

No setor da enfermagem, só nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, os números se aproximam do 
desejável, sendo particularmente baixos nas regiões do Alentejo e Algarve, não atingindo no Norte metade do 
desejável. Situação ainda mais débil, para os grupos profissionais de serviço social e terapia ocupacional. No caso 
dos profissionais de psicologia, os números encontram-se abaixo do desejável nas regiões do Alentejo, Algarve e 
Centro, nas restantes estando acima, em particular em Lisboa e Vale do Tejo, em que o número ultrapassa em 
mais de 50% o considerado necessário. 

Sobre a integração das unidades de intervenção local nos comportamentos aditivos referida no despacho, o 
GT procurou aferir da possibilidade dessa integração e do seu modus faciendi, e analisou a oportunidade da 
mesma. Foi assim produzida uma análise SWOT e uma proposta de calendário que constam do relatório. 

A análise efetuada pressupôs a validade do modelo de respostas integradas em Portugal para o tratamento dos 
comportamentos aditivos e dependências, avaliado por entidades externas e que colocou Portugal num lugar 
cimeiro a nível internacional nesta matéria, sendo, pois, desejável a manutenção desta abordagem biopsicossocial 
multidisciplinar em que assenta aquele modelo. 

Aos Centros de Respostas Integradas compete a execução dos programas de intervenção local, no que respeita à 
prevenção de comportamentos aditivos e dependências, bem como a prestação de cuidados integrados e globais 
a utentes com comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, segundo as 
modalidades terapêuticas mais adequadas, em regime de ambulatório, com vista ao tratamento, redução de 
riscos, minimização de danos e reinserção e à sua referenciação. 

Sendo os CRI’s o vértice caracterizador e aglutinador do modelo, sem prejuízo das demais unidades (as de 
desabituação e de alcoologia e as comunidades terapêuticas), concluiu o GT que o ponto fundamental da escolha 
a fazer quanto àquela integração seria o de garantir a preservação deste modelo, com a sua abordagem 
específica. 

Concluiu também que, sendo formalmente possível a sua integração nos ACeS, o contexto atual não recomenda 
essa integração, tornando-a inoportuna. Na verdade, a mesma poder-se-ia implementar através da criação de 
novas unidades funcionais nos ACeS; porém, a recente integração nas ARS, com um conjunto de processos de 
integração ainda em curso e consolidação, associado à insuficiência de recursos para as reproduzir em cada 
ACeS e à redução da casuística de cada uma daquelas unidades, tornaria a medida ineficiente, a que acresce o 
risco identificado de desintegração da resposta assistencial.  



 

11 
 

Não menos importante, é a circunstância de persistir ainda um significativo estigma social quanto aos doentes com 
comportamentos aditivos e dependências que pode limitar a efetividade da resposta pelas inibições provocadas 
nos utentes e por uma eventual resistência das unidades não especializadas no tratamento dos mesmos.  

Não obstante essa conclusão, constatou o GT que existem oportunidades de melhoria no processo de integração 
assistencial que podem ser adotadas, sem custos acrescidos e em benefício da harmonização da prestação dos 
cuidados de saúde de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente, a existência de 
uma estrutura de coordenação regional, uma multiplicidade de respostas na comunidade, a definição de uma 
estratégia regional para os CAD, a articulação com parceiros, a integração no SNS e a rentabilização de recursos. 

Situação diversa será a das estruturas que incluam prestação de cuidados de internamento, seja de situações do 
âmbito da alcoologia, seja da dependência de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. 

Estas estruturas devem articular-se com os CRIs, inseridos na respetiva rede de referenciação, mas deverão 
funcionar, tendencialmente, em hospitais gerais, podendo, no entanto, estar localizados em estabelecimentos 
hospitalares especializados de psiquiatria, num e noutro caso constituindo unidades especializadas, tecnicamente 
autónomas. 

Especial atenção deverão merecer os internamentos de utentes que apresentam co morbilidades, de natureza 
física ou mental, os quais deverão ocorrer igualmente em estabelecimentos hospitalares em que estejam 
garantidos todos aqueles requisitos, mormente a assistência na ou nas especialidades em causa. 

Igualmente distinta é a situação das comunidades terapêuticas destinadas a utentes dependentes de substâncias 
psicoativas lícitas ou ilícitas, que, atentas as suas competências, natureza e duração do internamento, se 
enquadram no conceito de unidades de cuidados de longa duração (ou continuados), ainda que igualmente 
especializadas, a criar no âmbito da rede de cuidados continuados de saúde mental. 

Em qualquer destes casos, estas unidades deverão estar inseridas na Rede de Referenciação / Articulação no 
âmbito dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, por sua vez articulada com as Redes de psiquiatria e 
saúde mental (do adulto e da infância e adolescência). 

As respostas do setor social são maioritariamente de internamento, com predomínio dos de longa duração. Por 
outro lado, a capacidade não utilizada do setor, avaliada a partir das respostas dadas pelas entidades que prestam 
serviços na área da saúde mental, é, a nível do internamento, muito reduzida, apresentando as diferentes 
estruturas taxas de ocupação muito próximas dos 100%. 

Outras respostas, ainda de reduzida expressão, deverão vir a expandir-se, nomeadamente na área dos cuidados 
residenciais de longa duração, devidamente enquadradas na rede de cuidados continuados integrados de saúde 
mental, para o que diferentes entidades têm manifestado interesse e disponibilidade. 

    
O Grupo de Trabalho  
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1. Capacidade disponível  
 
Em Portugal Continental existem diferentes respostas em saúde mental, asseguradas por instituições hospitalares 
do setor público e social, que integram respostas ao nível do internamento (para doentes agudos e doentes 
residentes), ambulatório (consultas, assistência domiciliária e hospital de dia), reabilitação psicossocial e 
comunitária. 
As respostas do setor social são essencialmente para doentes crónicos e no setor público para doentes agudos. 
 

1.1. Ambulatório 
x O número de horas médicas do setor social representa cerca de 1,1% do número total de horas nos dois 

setores. 
x Não existem respostas para urgências no setor social. 

Tabela 1 – Respostas em ambulatório por região de saúde (SP e SS) 

 
 
 

Urgência

SP SS SP SS SP
ARS Alentejo 270 2 42 0 52
Beja 132 - 0 - -
Évora 75 - 42 - -
Portalegre 63 2 0 - 52
Setúbal 0 - 0 - -
ARS Algarve 131 0 51 0 114
Faro 131 - 51 - 114
ARS Centro 1.401 13 122 0 797
Aveiro 216 - 27 - 147
Castelo Branco 101 - 36 - 61
Coimbra 666 12 55 - 627
Guarda 79 1 0 - 12
Leiria 154 - 0 - 101
Viseu 185 - 4 - 153
ARS LVT 3.656 90 285 3 1.857
Leiria 29 - 1 - -
Lisboa 2.801 90 218 3 1.331
Santarém 295 - 26 - 235
Setúbal 531 - 39 - 291
ARS Norte 3.723 39 454 18 1.059
Aveiro 151 - 51 - -
Braga 389 4 16 - 258
Bragança 70 - 0 - 61
Guarda - - - - -
Porto 2.768 35 372 18 456
Viana do Castelo 191 - - - 147
Vila Real 154 - 3 - 137
Total 9.180 144 954 21 3.880
Setor Público - Fonte SICA, 19 de maio 2014
Setor Social - Fonte: Questionário ao setor social, maio 2014

ARS / Distrito

Nº de Horas Médicas Semanais
Consulta Externa Hospital de Dia
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Pode consultar-se nas tabelas A4 e A5 dos anexos, informação relativa à tabela 1, por entidade do SP. e SS, 
respetivamente. 

Note-se que alguns distritos se dividem por mais do que uma região, de acordo com a atual definição das NUTs.  
 
 

1.2. Internamento 
 

Em Portugal Continental existiam em 2013: 
x 4.562 camas de internamento, das quais 68% pertenciam ao setor social e 32% ao setor público (tabela 1 

e tabela 2); 
x 4 camas de internamento, para psiquiatria de adultos no setor público, por 25.000 habitantes. De 

destacar as regiões do Algarve, Alentejo e Norte com o menor número de camas abaixo do valor 
nacional. 

Tabela 2 – Nº de lugares de internamento por região de saúde (SP) 

 
 

Doentes Agudos 
 (< 30 dias)

Residentes 
( >  30 dias)

Total 

ARS Alentejo 509.849 34 19 53 3
Beja 152.758 0 0 0 0
Évora 166.726 23 0 23 3
Portalegre 118.506 11 19 30 6
Setúbal 71.859 0 0 0 0
ARS Algarve 451.006 46 4 50 3
Faro 451.006 46 4 50 3
ARS Centro 1.801.022 268 121 389 5
Aveiro 390.822 30 0 30 2
Castelo Branco 196.264 31 1 32 4
Coimbra 430.104 96 70 166 10
Guarda 160.939 24 0 24 4
Leiria 351.126 43 50 93 7
Viseu 271.767 44 0 44 4
ARS LVT 3.603.374 374 160 534 4
Leiria 119.804 0 0 0 0
Lisboa 2.250.533 255 136 391 4
Santarém 453.638 42 0 42 2
Setúbal 779.399 77 24 101 3
ARS Norte 3.682.370 320 93 413 3
Aveiro 323.378 0 0 0 0
Braga 848.185 12 0 12 0
Bragança 136.252 28 36 64 12
Porto 1.817.172 232 57 289 4
Viana do Castelo 244.836 24 0 24 2
Vila Real 206.661 24 0 24 3
Viseu 105.886 0 0 0 0
Total 10.047.621 1.042 397 1.439 4
Setor Público - Fonte SICA, 19 de maio 2014

ARS / Distrito
Total da População 

Censos 2011

Nº de Camas de Internamento 2013 Nº de camas por 
25.000 habitantes

(SP)
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Pode consultar-se no anexo A6 o número de lugares por entidade hospitalar. 
 

x No setor público existiam 142 camas de internamento em psiquiatria forense.  

Tabela 3 – Nº de lugares de internamento em psiquiatria forense por instituição hospitalar (SP) 

 
 

 
x No setor público existiam 20 camas de internamento em psiquiatria da infância e adolescência.  

 
Tabela 4 – Nº de lugares de internamento de psiquiatria da I&A por instituição hospitalar (SP) 

 
 

ARS / Entidade Hospitalar Nº de Camas 

ARS Centro 110
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 110
ARS LVT 32
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 32
Total 142
Fonte SICA, 19 de maio 2014

ARS LVT 10
Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE 10
ARS Norte 10
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 10
Total 20
Fonte SICA, 19 de maio 2014

ARS / Entidade Hospitalar Nº de Camas 
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Tabela 5 – Nº de lugares de internamento por entidade do SS 

 
 
 

1.3. Reabilitação Psicossocial 
 

x Nas respostas em reabilitação psicossocial, 67% pertencem ao setor social e 33% ao setor público 
(tabelas 6 e 7). 

 
Tabela 6 – Nº de lugares de reabilitação psicossocial por instituição (SP) 

 
 

Braga 934
Casa de Saúde do Bom Jesus 364
Casa de Saúde S. João de Deus 361
Casa de Saúde S. José 209

Coimbra 410
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 410

Guarda 168
Casa de Saúde Bento Menni 168

Lisboa 1.182
Casa de Saúde da Idanha 470
Casa de Saúde do Telhal 340
Casa de Saúde Santa Rosa de Lima 90
Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima 87
Clínica Psiquiátrica São José 195

Portalegre 120
Centro de Recuperação de Menores 120

Porto 309
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira 309

Total 3.123
Fonte: Questionário ao setor social, maio 2014

Entidade do Setor Social Nº de Camas

 Hospital Comunidade
ARS Centro 10 0

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 10 0
ARS LVT 84 14

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 84 14
ARS Norte 0 44

Hospital Magalhães Lemos, EPE 0 44
Total 94 58
Setor Público - Fonte SICA, 19 de maio 2014

ARS / Entidade Hospitalar
Nº de Lugares 
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Tabela 7 – Nº de lugares em unidades de reabilitação psicossocial por instituição (SS) 

 
 

 

 
1.4. Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental 

Com o Decreto-Lei nº 8/2010, de 28 de Janeiro1, são criadas as estruturas multidisciplinares de cuidados 

continuados integrados em saúde mental onde se preveem as seguintes tipologias: equipas de apoio domiciliário, 

unidades sócio ocupacionais e unidades residenciais. 

 
Não foram, contudo, implementadas as respostas previstas no referido Decreto-lei. Assim, as respostas existentes 

à data são anteriores à constituição da Rede Nacional de Cuidados Continuados e decorrem do Despacho 

Conjunto dos Ministérios da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social nº 407/98 de 18 de junho. 

 

4% da capacidade instalada, das estruturas existentes em cuidados continuados de saúde mental, não é utilizada. 

 

                                                 
1 Este diploma foi republicado pelo Decreto-lei n.º 22/2011, de 10 de fevereiro , e regulamentado pelas Portarias n.º 149/2011, 
de 8 de Abril, e 183/2011, de 5 de maio. 

Braga 80 1

Casa de Saúde do Bom Jesus 21 1

Casa de Saúde S. João de Deus 52 -

Casa de Saúde S. José 7 -

Coimbra 40 0

Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 40 -

Guarda 5 0

Casa de Saúde Bento Menni 5 -

Lisboa 170 5

Casa de Saúde da Idanha 24 -

Casa de Saúde do Telhal 141 5

Clínica Psiquiátrica São José 5 -

Portalegre 12 0

Centro de Recuperação de Menores 12 -

Total 307 6
Setor Social - Fonte: Questionário ao setor social, maio 2014

Entidade Setor Social
Nº de Lugares em 

Unidades 
Residenciais

Nº de Unidades 
Sócio-Ocupacionais
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Tabela 8 – Estruturas de ‘cuidados continuados’ de saúde mental (Despacho Conjunto nº 407/98 de 18/06) 

 
 
 

Pode consultar-se no anexo A3 o número de lugares por entidade. 

  

TIPO DE UNIDADE DISTRITO Nº de Unidades Capacidade 
Instalada

Nº de Utentes 
com Acordo

Nº de utentes 
Efectivos

BRAGA 1 15 15 15
COIMBRA 3 62 57 59
ÉVORA 1 10 10 10
FARO 4 122 122 113
LEIRIA 1 15 15 19
LISBOA 11 334 300 301
PORTO 2 75 67 67
SANTARÉM 1 10 10 10
SETÚBAL 3 65 65 68
VISEU 2 30 45 47

29 738 706 709

COIMBRA 2 24 22 22
UNIDADE DE VIDA APOIADA 1 17 17 17
UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 1 7 5 5

FARO 2 40 40 40
UNIDADE DE VIDA APOIADA 2 40 40 40

LISBOA 17 108 108 106
UNIDADE DE VIDA APOIADA 1 10 10 10
UNIDADE DE VIDA AUTÓNOMA 3 20 21 20
UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 13 78 77 76

PORTO 4 20 20 19
UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 4 20 20 19

SETÚBAL 3 17 17 17
UNIDADE DE VIDA AUTÓNOMA 1 3 3 3
UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 2 14 14 14

28 209 207 204
57 947 913 913TOTAL

Ambulatório

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

Sub-Total 
Residenciais

Sub-Total 
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2. Tempos de Espera para Cuidados de Saúde Mental 
 

Relativamente aos tempos de espera para consultas com origem nos cuidados de saúde primários, no âmbito da 
psiquiatria geral e psiquiatria da infância e da adolescência, registam-se os resultados que se apresentam de 
seguida. 
 
A cada pedido é atribuído um nível de prioridade a que corresponde um específico tempo máximo de resposta 
(TMRG) (Portaria 95/2013 de 4 de março): 
 

� Muito Prioritário –  30 dias; 
� Prioritário –  60 dias; 
� Normal –  150 dias. 

 
A resposta em tempo adequado, significa que o pedido teve consulta dentro dos referidos tempos (contados desde 
a inscrição pelo médico dos CSP até à realização da consulta no hospital). Quanto aos adultos verifica-se, 
globalmente, uma evolução positiva entre 2012 e 2013, sendo que a região Centro é aquela que parece estar a 
realizar as consultas em tempo adequado. Pelo contrário, a região Alentejo é a que realiza menos consultas 
dentro do tempo adequado. 
 

Tabela 9 – Percentagem de primeiras consultas realizadas dentro do TMRG (psiquiatria de adultos) 
por região (SP) 

 
 
 

Tabela 10 – Percentagem de primeiras consultas realizadas dentro do TMRG (psiquiatria da I&A) 
por região (SP) 

 
 

 

2012 2013
ARS Alentejo 75% 74%
ARS Algarve 59% 66%
ARS Centro 80% 92%
ARS LVT 77% 84%
ARS Norte 76% 81%
Fonte: CTH, 21 de maio 2014

ARS de destino do pedido % Consultas realizadas dentro TMRG

2012 2013
ARS Alentejo 70% 79%
ARS Centro 68% 69%
ARS LVT 67% 77%
ARS Norte 76% 71%
Fonte: CTH, 21 de maio 2014

ARS de destino do pedido % Consultas realizadas dentro TMRG
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x 83% das consultas de psiquiatria de Adultos, nas 5 regiões de saúde em 2013, são realizadas dentro do 
tempo garantido; 

x Em média, nas 5 regiões de saúde, os utentes esperaram cerca de 91 dias por uma consulta em 2013 e 
93,7 dias em 2012. 

x A ARS Algarve regista os maiores tempos de espera por consulta. 
 

Tabela 11 – Tempo de resposta garantido (consulta psiquiatria de adultos) por região (SP) 

 
 

 
 

x 72% das consulta de psiquiatria da infância e adolescência, em 4 regiões de saúde em 2013, são 
realizadas dentro do tempo garantido; 

x Em média, nas mesmas 4 regiões de saúde, os utentes esperam cerca de 103 dias por uma consulta em 
2013 e 117 dias em 2012; 

x Não há registos de consultas de psiquiatria da infância e da adolescência no Algarve com origem nos 
cuidados de saúde primários2.  

 
Tabela 12 – Tempo de resposta garantido (consulta psiquiatria da I&A) por região (SP) 

 
 

Relativamente aos dados apresentados, neste capítulo, podem consultar-se nos anexos as respetivas tabelas (A7, 
A8, A9 e A10) por entidade hospitalar. 

                                                 
2 Esta situação decorre da constituição do GASMI, um programa de âmbito regional que teve início no ano de 2001, mediante 

protocolo entre a Administração Regional de Saúde do Algarve e o Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico 

de D. Estefânia - Clínica do Parque. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 288 417 94 146 91,7 109,6
ARS Algarve 234 396 161 203 158,0 138,8
ARS Centro 2.314 2.971 584 257 93,7 80,2
ARS LVT 4.536 5.942 1.317 1.145 78,5 79,1
ARS Norte 7.128 8.017 2.284 1.838 112,7 91,0
Fonte: CTH, 21 de maio 2014

Tempo médio de 
resposta ao pedido 

(dias)

Consultas realizadas 
fora do TMRG

Consultas realizadas 
dentro do TMRGARS de destino do pedido

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 77 117 33 31 158,0 96,6
ARS Centro 429 455 199 204 133,9 122,1
ARS LVT 729 914 361 277 75,2 97,1
ARS Norte 1.652 2.006 526 827 99,2 108,2
Fonte: CTH (Consulta a Tempo e Horas)

ARS de destino do pedido
Consultas realizadas 

dentro do tempo
Consultas realizadas 

fora do tempo

Tempo médio de 
resposta ao pedido 

(dias)
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3. Necessidades Existentes 
 
Com base na informação apresentada, neste relatório, é possível inferir sucintamente o seguinte relativamente às 
tipologias de respostas: 
 
Consultas 

 
Relativamente às consultas com origem nos cuidados de saúde primários: 
x A maioria das consultas é realizada dentro do tempo considerado adequado (em conformidade com a 

Portaria 95/201, de 4 de março); 
x Em média, nas 5 regiões de saúde, os utentes esperaram cerca de 91 dias por uma consulta de 

psiquiatria geral em 2013 e 93,7 dias em 2012; 
x Em média, em 4 regiões de saúde, os utentes esperam cerca de 103 dias por uma consulta de psiquiatria 

da infância e da adolescência em 2013 e 117 dias em 2012. 
x A maioria das consultas realizou-se no setor público; 
x As regiões Centro, LVT e Norte apresentam uma capacidade de resposta consideravelmente superior às 

regiões Alentejo e Algarve; 
x Não existem respostas do setor social, contratualizadas pelo SNS, para a realização de consultas no 

âmbito da saúde mental. 

Serviço Domiciliário 
 
x A nível nacional 6% das respostas de dia são dadas no contexto da comunidade; 
x A região do Alentejo não tem acompanhamento domiciliário prestado por serviços de saúde mental; 
x LVT é a região com mais doentes acompanhados em serviço domiciliário; 
x Apenas a região Norte, distrito de Braga, tem acompanhamento domiciliário no âmbito do setor social. 

 

Hospital de Dia 
 

x A nível nacional, 6% das respostas em hospital de dia do setor público são dadas no contexto da 
comunidade. 

x As regiões Alentejo e Centro não têm atividade de hospital de dia, no setor público, registada na 
comunidade. 

x Apenas as regiões do Norte e de LVT tem atividade assistencial em hospitais de dia no setor social. 

Internamento 
 

x Em 2013, em Portugal Continental, 68% das respostas de internamento pertencem ao setor social e 32% 
ao setor público; 

x Para psiquiatria de adultos no setor público, em 2013, as regiões do Alentejo, Algarve e Norte têm o 
número de camas abaixo do valor nacional (4 camas por 25.000 habitantes); 

x No setor social o internamento tem uma taxa de ocupação global de 88% em 2013. De salientar a região 
do Alentejo com 100% de ocupação; 

x Apenas 2,51% da capacidade de internamento instalada, no setor social, não é utilizada. 
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Cuidados Continuados Integrados 
 

x Não existem respostas em Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental. As respostas existentes à 
data, ainda, decorrem do Despacho Conjunto nº 407/98 de 18 de junho. De referir que apenas 4% da 
capacidade instalada não é utilizada. 
 

Reabilitação Psicossocial (extra 407/98) 
 

x Nas respostas de reabilitação psicossocial, 67% pertencem ao setor social e 33% ao setor público; 
x Lisboa e Vale do Tejo tem o maior número de doentes em unidades residenciais e unidades sócio 

ocupacionais no setor social. 
x A região do Algarve não tem respostas em reabilitação psicossocial no setor social. 
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4. Produção no Serviço Nacional de Saúde 
 
São aferidos, neste capítulo, os dados de produção dos Hospitais SNS e das estruturas para Comportamentos 
Aditivos e Dependências. 
 

4.1. Produção dos Hospitais SNS 
 

4.1.1. Ambulatório 
 
Consultas 
 

x Foram realizadas, em 2013, no âmbito da psiquiatria de adultos 575.823 consultas o que corresponde a 
70 consultas por 1.000 habitantes.  

x Verifica-se ligeiro acréscimo das consultas realizadas, relativamente a 2012, em todas as regiões de 
saúde exceto do Algarve e Norte. 

x 14% do total de consultas realizadas são primeiras consultas. As regiões Centro e Norte apresentam um 
valor aproximado ao valor nacional e as restantes apresentam um valor inferior. 

 
 Tabela 13 – Psiquiatria de Adultos – Nº de consultas por 1.000 habitantes por região de saúde 

 
 

Tabela 14 – Psiquiatria de Adultos - % de primeiras consultas no total de consultas por região de saúde 
 

 

2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 429.541 15.966 19.387 37 45
ARS Algarve 370.704 14.514 14.402 39 39
ARS Centro 1.504.939 104.508 112.774 69 75
ARS LVT 2.944.412 201.097 214.177 68 73
ARS Norte 3.001.490 217.047 215.083 72 72

Total 8.251.086 553.132 575.823 67 70
Nota: IPO e H. Prelada não foram considerados na análise apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Área influência direta de acordo com os CENSOS 2011
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

 Nº Consultas Consultas por 1.000 
habitantes (≥ 18 anos)ARS

Área de Influência 
Direta (População 

total ≥ 18 anos)

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 15.966 19.387 1.780 2.171 11% 11%
ARS Algarve 14.514 14.402 1.670 1.730 12% 12%
ARS Centro 104.508 112.774 14.028 15.746 13% 14%
ARS LVT 201.097 214.177 23.583 25.045 12% 12%
ARS Norte 217.047 215.083 34.895 33.273 16% 15%

Total 553.132 575.823 75.956 77.965 14% 14%
Nota: IPO e H. Prelada não foram considerados na análise apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

ARS
 Nº Consultas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas
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x Foram realizadas, em 2013, no âmbito da psiquiatria da infância e da adolescência 110.623 consultas o 

que corresponde a 63 consultas por 1.000 habitantes em idade pediátrica; 
x Verifica-se ligeiro acréscimo das consultas realizadas relativamente a 2012; 
x 17% do total de consultas realizadas são primeiras consultas. 

 
Tabela 15 – Psiquiatria da I&A – Nº de consultas por 1.000 habitantes por região de saúde 

 
 
 
 

  

2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 33.335 3.436 3.558 103 107
ARS Algarve 80.302 1.182 1.257 15 16
ARS Centro 296.083 12.849 14.818 43 50
ARS LVT 658.962 39.387 43.307 60 66
ARS Norte 680.880 39.877 51.045 59 75

Total 1.749.562 96.731 113.985 55 65
Nota: IPO e Prelada foram retirados apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Área influência direta de acordo com os CENSOS 2011
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

ARS

Área de 
Influência 

Direta (Geral, 
Pop. < 18 anos)

Psiquiatria Infância e Adolescência

 Nº Consultas Consultas por 1.000 
habitantes (< 18 anos) 
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Tabela 16 – Psiquiatria da I&A – % de primeiras consultas por região de saúde 

 
 

Relativamente aos dados apresentados, para as consultas, podem consultar-se nos anexos as respetivas tabelas 

(A11, A12, A13 e A14) por entidade hospitalar. 

 

 
Hospital de Dia 

 
x A nível nacional, 6% das respostas em hospital de dia são dadas no contexto da comunidade. 

x As regiões Alentejo e Centro não têm atividade de hospital de dia registada na comunidade. 

 

Tabela 17 – Nº de sessões de hospital de dia de Psiquiatria (Adultos e I&A)  

na Comunidade e na Instituição por região de saúde 

 
 

Relativamente aos dados da tabela 17 pode consultar-se, no anexo, a tabela A15 por instituição hospitalar. 

 

Domicílios 

x A região do Alentejo não tem acompanhamento domiciliário prestado por serviços de saúde mental; 

x Em 2013 o número de visitas domiciliárias registou um aumento relativamente a 2012, em todas as 

regiões com este tipo de resposta, exceto na região do Norte; 

x Entre 2012 e 2013 o número de doentes acompanhados em serviços domiciliários psiquiátricos desceu 

ligeiramente; 

x LVT é a região com mais doentes acompanhados em serviço psiquiátrico domiciliário. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 3.436 3.558 419 609 12% 17%

ARS Algarve 1.182 1.257 125 122 11% 10%

ARS Centro 12.849 14.818 2.170 2.519 17% 17%

ARS LVT 39.387 43.307 4.811 4.872 12% 11%

ARS Norte 39.877 51.045 8.984 11.814 23% 23%

Total 96.731 113.985 16.509 19.936 17% 17%
Nota: IPO e Prelada foram retirados apesar de terem produção em consultas de saúde mental

Área influência direta de acordo com os CENSOS 2011

Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

ARS

Psiquiatria Infância e Adolescência

 Nº Consultas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas

2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 0 0 2.268 2.468

ARS Algarve 0 2.108 6.411 6.874

ARS Centro 0 0 22.029 21.438

ARS LVT 8.435 8.396 75.625 72.971

ARS Norte 1.155 2.153 85.656 84.191

Total 9.590 12.657 191.989 187.942
Fonte: SICA, 19 de maio 2014

ARS 

Sessões Hospital Dia
Psiquiatria (Adultos e I&A)

Comunidade

Sessões Hospital Dia
Psiquiatria (Adultos e I&A)

Instituição
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Tabela 18 – Nº de consultas/visitas e Número de doentes em serviços de saúde mental por região de saúde 

 
 
 

Relativamente aos dados da tabela 18 pode consultar-se, no anexo, a tabela A16 por instituição hospitalar. 
 
 

4.1.2. Internamento 
 

x Saíram dos hospitais do setor público 19.036 doentes agudos, no total das 5 regiões de saúde. 

Tabela 19 – Nº de doentes saídos (agudos) por região de saúde 

 
 
 

Tabela 20 – Nº de doentes saídos (Alcoologia) por instituição hospitalar 

 
 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Algarve 3.662 0 0 1.795 639 637
ARS Centro 255 84 6.153 6.443 621 699
ARS LVT 409 51 6.822 8.200 1.537 1.367
ARS Norte 177 13 5.575 5.186 818 756

Total 4.503 148 18.550 21.624 3.615 3.459
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas/Visitas e Nº Doentes em Serviço Domiciliário em Serviços de Saúde Mental

ARS 
Nº de Consultas 

em Serviço Domiciliário 
Nº de Visitas 

em Serviço Domiciliário
Nº de Doentes acompanhados 

em Serviço Domiciliário 

2012 2013
ARS Alentejo 589 542
ARS Algarve 966 859
ARS LVT 6.840 6.580
ARS Centro 4.282 4.002
ARS Norte 6.877 7.053

Total 19.554 19.036
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Doentes Saídos - Sem Transf Interna; 

ARS
Nº de Doentes Saídos
(sem transf internas)

2012 2013
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - 43
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 267 197
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 75 81
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Doentes Saídos - Sem Transf Internas
Não existe registo de DS em toxicodependência
Os hospitais que não constam do quadro não têm registo de doentes saídos em alcoologia

Nº de Doentes Saídos
(sem transf internas)Entidade Hospitalar
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x Do conjunto dos episódios registados em GCD 19 e GCD 20 (2013) 88% pertencem ao primeiro grupo - 

doenças e perturbações mentais onde se destacam as psicoses. 
x 3% do total de episódios em GDH, respetivamente em 2012 e 2013, estão relacionados com a saúde 

mental. 

Tabela 21 – Produção nacional em internamento por GDH – (2012) 

 
Tabela 22 – Produção nacional em internamento por GDH – (2013) 

 
 

Relativamente aos dados apresentados, para o internamento, podem consultar-se nos anexos as respetivas 
tabelas (A17, A18 e A19) por instituição hospitalar. 

Alentejo Algarve Centro LVT Norte Total
424 Procedimentos em B.O., com o diagnóstico principal de doença mental 0 2 14 25 16 57
425 Reações agudas de adaptação e/ou doenças de disfunção psicossocial 40 92 200 408 374 1.114
426 Neuroses depressivas 69 129 498 590 1.548 2.834
427 Neuroses exceto as depressivas 6 30 237 200 365 838
428 Perturbações da personalidade e/ou do controlo dos impulsos 18 60 245 412 594 1.329
429 Perturbações orgânicas e/ou atraso mental 73 54 511 649 631 1.918
430 Psicoses 332 459 2.368 4.202 3.207 10.568
431 Perturbações mentais da infância 1 58 61 93 199 412
432 Outros diagnósticos de perturbações mentais 2 6 30 156 38 232

541 890 4.164 6.735 6.972 19.302
743 Abuso ou dependência de opiáceos, alta contra parecer médico 3 0 13 5 17 38
744 Abuso ou dependência de opiáceos, com CC 0 0 14 15 33 62
745 Abuso ou dependência de opiáceos, sem CC 7 2 48 20 55 132
746 Abuso ou dependência de cocaína ou de outras drogas, alta contra parecer médico 3 4 9 12 9 37
747 Abuso ou dependência de cocaína ou de outras drogas, com CC 1 3 12 27 18 61
748 Abuso ou dependência de cocaína ou de outras drogas, sem CC 2 31 60 174 84 351
749 Abuso ou dependência do álcool, alta contra parecer médico 2 2 31 30 49 114
750 Abuso ou dependência do álcool, com CC 12 24 203 140 211 590
751 Abuso ou dependência do álcool, sem CC 55 34 456 351 540 1.436

85 100 846 774 1.016 2.821
626 990 5.010 7.509 7.988 22.123

35.782 32.234 167.524 303.294 287.971 826.805
2% 3% 3% 2% 3% 3%

Fonte: DPS, BDGDH, junho 2014

Episódios GCD 19 e 20
Total de episódios GDH

% de episódios de Saúde Mental  no total de episódios

GDH

GCD 19 - Doenças 
e Perturbações 

Mentais

Total GCD19

GCD 20 - Uso de 
Álcool/Droga e 
Perturbações 

Mentais Orgânicas 
Induzidas por 

Álcool ou Droga

Total GCD20

Alentejo Algarve Centro LVT Norte Total
424 Procedimentos em B.O., com o diagnóstico principal de doença mental 1 1 12 39 22 75
425 Reações agudas de adaptação e/ou doenças de disfunção psicossocial 36 70 220 455 277 1.058
426 Neuroses depressivas 57 101 484 577 1.518 2.737
427 Neuroses exceto as depressivas 10 29 243 231 439 952
428 Perturbações da personalidade e/ou do controlo dos impulsos 21 37 262 384 645 1.349
429 Perturbações orgânicas e/ou atraso mental 47 49 525 665 625 1.911
430 Psicoses 271 429 2.187 4.479 3.338 10.704
431 Perturbações mentais da infância 8 47 80 105 244 484
432 Outros diagnósticos de perturbações mentais 4 11 27 263 50 355

455 774 4.040 7.198 7.158 19.625
743 Abuso ou dependência de opiáceos, alta contra parecer médico 0 0 4 2 13 19
744 Abuso ou dependência de opiáceos, com CC 2 0 7 13 26 48
745 Abuso ou dependência de opiáceos, sem CC 4 2 24 30 52 112
746 Abuso ou dependência de cocaína ou de outras drogas, alta contra parecer médico0 1 13 12 14 40
747 Abuso ou dependência de cocaína ou de outras drogas, com CC 4 3 7 26 20 60
748 Abuso ou dependência de cocaína ou de outras drogas, sem CC 8 35 56 133 78 310
749 Abuso ou dependência do álcool, alta contra parecer médico 6 3 29 32 54 124
750 Abuso ou dependência do álcool, com CC 12 21 163 155 185 536
751 Abuso ou dependência do álcool, sem CC 29 26 360 347 480 1.242

65 91 663 750 922 2.491
520 865 4.703 7.948 8.080 22.116

35.327 31.677 163.588 299.863 280.713 811.168
1% 3% 3% 3% 3% 3%

Fonte: DPS, BDGDH, junho 2014

Episódios GCD 19 e 20
Total de episódios GDH codificados

% de episódios de Saúde Mental  no total de episódios

GCD 19 - 
Doenças e 

Perturbações 
Mentais

Total GCD19

GCD 20 - Uso de 
Álcool/Droga e 
Perturbações 

Mentais 
Orgânicas 

Induzidas por 
Álcool ou Droga

Total GCD20
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4.1.3. Unidades de Reabilitação Psicossocial (Residenciais e Sócio Ocupacionais) 

 
Tabela 23 – Caracterização da produção em reabilitação psicossocial (unidades residenciais) 

 
 

 
 

Tabela 24 – Caracterização da produção em reabilitação psicossocial (unidades socio ocupacionais) 

 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 46 64 46 64 - -
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE - - - - - -
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 161 143 141 127 20 16
Centro Hospitalar de São João, EPE - - - - - -
Hospital de Magalhães Lemos, EPE 15 57 - - 15 57

Total 222 264 187 191 35 73
Fonte: SICA, 19 de maio 2014. Produção SNS

Entidade Hospitalar
Doentes Tratados

Total
Doentes Tratados

Instituição
Doentes Tratados
na Comunidade

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 8.587 10.675 8.587 10.675 - -
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 1.781 2.397 1.781 2.397 - -
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - - - - - -
Centro Hospitalar de São João, EPE - 1.268 - 1.268 - -
Hospital de Magalhães Lemos, EPE 24.193 26.504 16.346 19.013 7.847 7.491

Total 34.561 40.844 26.714 33.353 7.847 7.491
Fonte: SICA, 19 de maio 2014. Produção SNS

Entidade Hospitalar

Dias de Tratamento 
Ambulatório

Total

Dias Tratam. 
Ambulatório
Instituição

Dias Tratam. 
Ambulatório

na Comunidade
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4.1.4. Encargos com Medicamentos psicotrópicos 

 
Os encargos do Serviço Nacional de Saúde com medicamentos psicotrópicos representam, respetivamente em 
2012 e 2013, 18% e 17% do total dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório à população de 
Portugal Continental. 
 
 

Tabela 25 – Encargos SNS com medicamentos psicotrópicos em regime de ambulatório em Portugal (Cont.) 

 
 

 
O número de embalagens relativas a medicamentos psicotrópicos representa, em 2012 e 2013, 17% do total das 
embalagens dispensadas em regime de ambulatório à população em Portugal Continental. 
 

Tabela 26 – Número de embalagens dispensadas em regime de ambulatório em Portugal Continental 

 
 
  

Encargos SNS 
Marca 

Encargos 
SNS 

Genérico 

Total Encargos 
SNS 

Encargos SNS 
Marca 

Encargos 
SNS 

Genérico 

Total Encargos 
SNS 

2.5.1 Anticolinérgicos 683.265 683.265 732.443 732.443
2.5.2 Dopaminomiméticos 15.572.104 1.803.062 17.375.166 15.737.203 2.429.137 18.166.339
2.6 Antiepilépticos e anticonvulsivantes 46.547.827 11.421.875 57.969.702 48.503.085 12.145.412 60.648.497
2.9.1 Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 13.328.723 4.325.681 17.654.403 14.075.344 4.094.925 18.170.268
2.9.2 Antipsicóticos 66.804.594 9.386.695 76.191.289 48.404.765 13.951.160 62.355.925
2.9.3 Antidepressores 25.060.666 12.878.335 37.939.001 18.155.626 16.284.117 34.439.743
2.9.4 Lítio 121.768 121.768 135.347 135.347

168.118.946 39.815.648 207.934.594 145.743.812 48.904.750 194.648.562
946.023.783 227.150.855 1.173.174.639 915.452.039 244.767.334 1.160.219.373

Unidade: Euro; N.º Embalagens.
Notas:
Os dados referem-se aos medicamentos comparticipados e dispensados em regime de ambulatório à população abrangida pelo Serviço Nacional de 
Saúde, no período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013, em Portugal Continental;
Neste universo não estão incluídos os medicamentos relativos ao internamento hospitalar;
A informação é proveniente do SIARS e pode vir a sofrer alterações;
Os grupos e subgupos foram atribuídos de acordo com a Classificação Farmacoterapêutica (CFT) - Despacho n.º 4742/2014 (2ª série), de 21 de março.

CFT CFT 2014

2012 2013

Total Sub-grupos
Total

Embalagens 
Marca 

Embalagens 
Genérico 

Total 
Embalagens 

Embalagens 
Marca 

Embalagens 
Genérico

Total 
Embalagens 

2.5.1 Anticolinérgicos 230.854 230.854 236.405 236.405
2.5.2 Dopaminomiméticos 883.856 96.335 980.191 929.717 121.641 1.051.358
2.6 Antiepilépticos e anticonvulsivantes 2.288.189 908.883 3.197.072 2.464.467 1.056.996 3.521.463
2.9.1 Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 7.197.229 3.232.604 10.429.833 7.408.615 3.594.812 11.003.427
2.9.2 Antipsicóticos 1.886.472 703.899 2.590.371 1.686.486 1.150.916 2.837.402
2.9.3 Antidepressores 2.730.934 3.263.290 5.994.224 2.570.804 4.105.779 6.676.583
2.9.4 Lítio 39.288 39.288 42.399 42.399

15.256.822 8.205.011 23.461.833 15.338.893 10.030.144 25.369.037
90.610.233 49.413.226 140.023.459 90.887.944 58.198.510 149.086.454

Unidade: Euro; N.º Embalagens.
Notas:

Os grupos e subgupos foram atribuídos de acordo com a Classificação Farmacoterapêutica (CFT) - Despacho n.º 4742/2014 (2ª série), de 21 de março.

CFT CFT 2014
2012 2013

Total Sub-grupos
Total

Os dados referem-se aos medicamentos comparticipados e dispensados em regime de ambulatório à população abrangida pelo Serviço Nacional de 
Saúde, no período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013, em Portugal Continental;
Neste universo não estão incluídos os medicamentos relativos ao internamento hospitalar;
A informação é proveniente do SIARS e pode vir a sofrer alterações;
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4.2.  Produção em Comportamentos Aditivos e Dependências 

 
Para uma análise global é necessário considerar: 

x A produção das UIL (mencionadas no Despacho n.º 3250/2014, de 27 de fevereiro de 2014): 
x A Rede assistencial onde se integram as entidades convencionadas (conforme o disposto no artigo 2º da 

Lei Nº 7/97 de 8 de março),  
x Os projetos, no âmbito do PORI, com respostas contratualizadas por tipos de intervenção e por áreas 

geográficas.  
 

4.2.1. Dados da Produção: CRI e UA  
 
A tabela seguinte sintetiza a produção das cinco regiões de saúde dos Centros de Respostas Integradas (CRI) e 
Unidades de Desabituação (UD).  
 
De salientar as consultas / intervenções específicas aos CAD, ou existentes nos Cuidados de Saúde Primários, 
que no âmbito das Unidades de Intervenção Local (UIL) adquirem uma relevância mais significativa. 
 

Tabela 27 – Produção CRI (2012 e 2013) 

 
 
 
 

Utentes CRI 2012 2013
Nº de utentes ativos 37.120 37.596
Nº de novos utentes 5.664 5.950
Nº de utentes readmitidos 4.881 2.893
Consultas 2012 2013
Consultas de seguimento médicas 142.351 142.275
Consultas de seguimento não médicas 350.551 352.676
Consultas - Áreas de Intervenção 2012 2013
Reinserção Social 77.927 81.311
Redução de Riscos / Minimização de Danos 9.120 8.806
Prevenção Indicada 7.266 7.088
Grávidas (com CAD) 17.251 14.449
Crianças e Jovens em Risco 14.190 15.868
Terapia Familiar 22.315 24.442
Consultas de Grupo 11.123 24.364
Cessação Tabágica 742 878
Atividade Domiciliária 2012 2013
Nº de Serviços 1.505 1.749
Consultas Descentralizadas (Nº de Equipas) 23 23
Fonte: SICAD abril de 2014
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Tabela 28 – Produção UA (2012 e 2013) 

 
 

4.2.2. Intervenções em Reinserção Social 

 

Em 2013 foram contratualizados 3.745 Planos Individuais de Inserção (apenas novos casos). Verificaram-se 682 

altas sociais, que resultaram do encerramento do PII, após o atingir dos objetivos definidos. 

 

 

 

Em 2013, a capacidade de resposta às necessidades diagnosticadas na área da habitação foi de 32%. As 

respostas proporcionadas foram conseguidas com base em parcerias estabelecidas com outras estruturas da 

comunidade. 

 

 

 

No âmbito da educação, a aquisição de um grau de escolaridade superior pode ser fundamental para o sucesso 

de outras intervenções (como o emprego e a formação profissional). Em 2013 foi possível responder a apenas 

25% das necessidades diagnosticadas neste âmbito. 

 

 

 

A formação profissional é um recurso fundamental na aquisição de competências profissionais para o 

desempenho de uma profissão e, em 2013, foram proporcionadas respostas de formação profissional a 44% das 

pessoas com necessidades nesta área. 

 

Utentes UA 2012 2013

Nº de utentes ativos 6.826 6.654

Nº de novos utentes 1.500 1.528

Nº de utentes readmitidos 717 613

Consultas 2012 2013

Consultas de seguimento médicas 21.259 21.512

Consultas de seguimento não médicas 18.695 20.179

Fonte: SICAD abril de 2014

Pessoas acompanhadas pela reinserção (CRI e UA) 2012 2013

Total 18.786 -

- com Plano Individual de Inserção 4.457 3.745

- com Alta Social 347 682

Habitação 2012 2013

Pessoas com necessidades de habitação 1.284 1.475

Pessoas integradas em respostas habitacionais 564 474

Rácio necessidades/integrações em respostas habitacionais 44% 32%

Educação 2012 2013

Pessoas com necessidades de educação 1.540 1.688

Pessoas integradas em respostas de educação 557 417

Rácio necessidades/integrações em respostas de educação 36% 25%
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A obtenção de um emprego constitui um objetivo a atingir para grande parte das pessoas em processo de 
reinserção. Em 2013 atingiram-se níveis de satisfação das necessidades de emprego bastante elevadas, tendo 
sido possível encontrar uma resposta de emprego para mais de metade das pessoas com necessidades. 
 

 
 
A intervenção socio terapêutica, realizada em grupo, promove o treino de competências de vida e um conjunto de 
capacidades essenciais aos percursos de inserção. Em 2013, 6.219 pessoas frequentaram grupos socio 
terapêuticos, como por exemplo grupos de competências sociais, grupos de prevenção de recaída, grupos 
temáticos, entre outros. 
 

 
 

Em 2013 o acompanhamento dos familiares de pessoas com CAD abrangeu 3958 pessoas. Além da intervenção 
centrada na pessoa, importa ainda referir a intervenção que é dirigida aos sistemas sociais, porque é fundamental 
que se envolvam e participem de forma construtiva e proactiva nos processos de mudança. Neste âmbito, a 
família é um elemento estratégico e assume um papel importante, uma vez que pode ser potenciadora e 
facilitadora da mudança. 
 

 
 

4.2.3. Intervenções em Prevenção 
 
As intervenções dos profissionais dos CRI nesta área traduzem-se não só na realização de consultas de 
prevenção indicada, conforme constante na Tabela que ilustra o Ponto 1.: CRI e UA - Dados de Produção, no que 
se refere a estes eventos (2012 = 7266 consultas; 2013= 7.088 consultas), mas também no fomento e 
desenvolvimento de atividades preventivas, nos seus diferentes níveis, e em múltiplos contextos. Nesse âmbito, 
são de salientar as seguintes iniciativas: 
  
  

Formação Profissional 2012 2013
Pessoas com necessidades de formação profissional 1.915 2.126
Pessoas integradas em formação profissional 621 939
Rácio necessidades/integrações em formação profissional 32% 44%

Emprego 2012 2013
Pessoas com necessidades de emprego 4.920 4.829
Pessoas integradas em emprego 1.746 2.603
Rácio necessidades/integrações em emprego 35% 54%

2012 2013
5.146 6.219

Pessoas que frequentaram grupos socioterapêuticos

2012 2013
2.640 3.958

Famílias acompanhadas no âmbito da reinserção
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¾ Projeto “Eu e os Outros” No que se refere à intervenção de carácter seletivo com pré-adolescentes 
e adolescentes, desenvolvida através do Projeto “Eu e os Outros”, tem sido realizada em articulação 
com as Administrações Regionais de Saúde (ARS), designadamente através de técnicos dos CRI. 

¾ Projeto de Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas na Casa Pia de Lisboa:  
Trata-se de um projeto de Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas na Casa Pia de Lisboa, 
segundo a Metodologia da investigação-ação, que se enquadra no âmbito da intervenção seletiva e 
indicada em meio escolar e junto de jovens institucionalizados e pretende contribuir para o 
desenvolvimento saudável dos educandos da CPL numa perspetiva integrada e compreensiva. O objetivo 
do projeto é implementação de um modelo de intervenção preventiva, adequada às necessidades e 
características dos grupos-alvo (educandos, famílias e agentes socioeducativos) dos 8 Centros de 
Educação e Desenvolvimento – CED da CPL.  
A equipa técnica atual inclui técnicos dos SICAD, da DICAD da ARSLVT, de profissionais dos 2 CRI da 
cidade de Lisboa de Setúbal e da UD Taipas.  
 

¾ Intervenção preventiva - Intervenções de informação/sensibilização, integradas e focalizadas, 
sobre as substâncias psicoativas e riscos associados ao seu consumo: No que se refere a estas 
intervenções, estiveram envolvidos os profissionais dos CRI no desenvolvimento em 2012, regional e 
localmente, em 182 ações, abrangendo 5411 indivíduos 

¾ Intervenção preventiva – Festas e Festivais Académicos: No que se refere à intervenção dos 
profissionais dos CRI em festas e festivais académicos, reforçando as interfaces com o a área de 
intervenção de RRMD, foram realizadas em 2012 a nível nacional 18 intervenções e abrangidos 18.863 
indivíduos 

¾ Intervenção preventiva – Problemas Ligados ao consumo de Álcool (PLA):  No que concerne ao 
desenvolvimento pelos profissionais dos CRI de ações de sensibilização sobre os Problemas Ligados ao 
consumo de Álcool (PLA) foram realizadas a nível nacional 28 intervenções e abrangidos 999 indivíduos 

¾ Intervenção preventiva - intervenções de prevenção universal nas escolas: Estiveram os CRI e os 
seus profissionais envolvidos na realização, a nível nacional, de 210 intervenções de prevenção universal 
nas escolas, que abrangeram 7886 indivíduos 

¾ Intervenção preventiva - Atendimento a adolescentes: diagnóstico e intervenção precoces: No que 
se refere ao atendimento a adolescentes numa lógica de diagnóstico e intervenção precoces, foram 
criadas/asseguradas pelos CRI, regional e localmente, 36 estruturas de atendimento. No âmbito da 
intervenção desenvolvida nessas estruturas, foram atendidos 12.723 indivíduos adolescentes, realizadas 
691 consultas de apoio a famílias e 52 encaminhamentos 

¾ Intervenção preventiva- Meio Laboral:  A intervenção em Meio Laboral tem sido desenvolvida em 
articulação com as Administrações Regionais de Saúde (ARS), designadamente através de técnicos dos 
CRI. As intervenções de sensibilização durante o ano de 2012, abrangeram 1137 atores do meio 
laboral que incluíram quadros, chefias e trabalhadores. Salienta-se que este trabalho foi desenvolvido 
através de uma parceria do SICAD, com as ARS (mobilizando profissionais dos CRI para a sua 
execução) e com 3 entidades de âmbito laboral: uma central sindical, uma associação patronal e uma 
empresa de grandes dimensões. 
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4.2.4. Tabela de Prescrição de Medicamentos no ambulatório 
 
A especificidade da intervenção terapêutica psicofarmacológica em utentes com CAD determina o recurso 
frequente a fármacos agonistas opiáceos (cloridrato de metadona, buprenorfina), a antagonistas opiáceos 
(naltrexona) ou associações (buprenorfina + naloxona). A relevância e peso específico destas intervenções na 
área do tratamento dos CAD pode ser aferida, tomando como referência os dados de 2013: assim, para um total 
nacional de utentes ativos nos CRI (28.142), mais de 37,5% encontravam-se em programa de tratamento com 
cloridrato de metadona, 16,2% em programa de tratamento com buprenorfina, 4,1% em programa de tratamento 
com a associação buprenorfina + naloxona, e 2,1% em programa de tratamento com Naltrexona. Consolidando 
estes valores relativos a programas de tratamento específicos para dependentes de opiáceos, verificamos que 
mais de 60% do total dos utentes ativos nos CRI se encontram inseridos em programas farmacológicos 
específicos, que envolvem medicamentos (ou associações) agonistas ou antagonistas opiáceos. 
Na Tabela fornecida para preenchimento, não constam estes medicamentos, o que é de assinalar nomeadamente 
pelo elevado número de utentes com dependência de opiáceos a quem são administrados estes fármacos.  
 

4.2.5. Rede assistencial pública – Entidades convencionadas 
 
Conforme preconizado no artigo 2º da Lei nº 7 / 97 de 8 de março, os acordos estabelecidos com unidades 
privadas de saúde, com ou sem fins lucrativos, tendo como objeto o tratamento de cidadãos dependentes de 
substâncias psicoativas 
 

Tabela 29 – Internamentos nas unidades de desabituação públicas 

 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Lotação praticada b) 22 22 12 12 15 15 14 14 63 63
Nº de dias de internamento 6.095 6.220 2.787 2.906 3.510 n.d. 3.103 3.179 15.495 12.305
Taxa de ocupação 84% 81% 66% 69% 70% n.d. 62% 66% 72% 74%
Tempo de espera c) 507 520 271 286 408 n.d. 289 291 1475 1097

Até 7 dias 30 16 161 128 174 n.d. 200 148 565 292
Entre 8 a 14 dias 74 67 56 78 175 n.d. 77 102 382 247

Entre 15 a 30 dias 238 245 46 67 55 n.d. 12 39 351 351
Mais de 30 dias 165 192 8 13 4 n.d. 2 177 207

Tempo de epera médio c) 25 dias d) 27 dias d) 9 dias 11 dias 9 dias n.d. 7 dias 9 dias 14 dias 18 dias

Nº de utentes a 1 de janeiro 10 7 7 10 14
Admissões no ano 497 520 271 286 408 n.d 289 284 1.465 1.083
Total de utentes em UD 507 520 271 286 408 n.d 289 291 1.475 1.097
Saídos 507 520 271 283 401 n.d. 282 287 1.461 1.090
Utentes a 31 de dezembro 3 7 n.d. 7 4 14 7
Fonte: SICAD abril de 2014

n.d. –À data, dados não disponíveis.
a)        Total 2013, não incluí os dados da UD Taipas.
b)       A lotação oficial é a que consta no quadro; em algumas Unidades houve períodos do ano em que a lotação praticada foi diferente da oficial (foi 
considerada essa variação para o cálculo da taxa de ocupação).
c)       Dados provisórios relativamente a 2013. 

d)       O aumento do tempo médio de espera para internamento na UD Norte relativamente a anos anteriores, resulta da conjugação de diversos 
fatores, entre eles: (1) a diminuição da lotação em determinados períodos do ano por questões de deterioração dos recursos e (2) com uma maior 
percentagem de utentes com um tempo de internamento de 2 semanas (critérios clínicos relacionados com o motivo de internamento).

UD NORTE UD CENTRO UD TAIPAS UD ALGARVE TOTAL
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Tabela 30 – Internamentos nas comunidades terapêuticas públicas 

 
 

Tabela 31 – Internamentos nas unidades de alcoologia 

 
 

Tabela 32 – Unidades de desabituação privadas com camas convencionadas 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Lotação praticada 22 22 12 12 21 21 55 55
Nº de dias de internamento 6.532 6.520 4.053 4.014 5.601 5.051 16.186 15.585
Taxa de ocupação 81% 81% 92% 92% 73% 66% 80% 78%

Nº de utentes a 1 de janeiro 16 14 12 11 14 17 42 42
Admissões no ano 39 35 15 16 26 34 80 85
Total de utentes em CT 55 49 27 27 40 51 122 127
Saídos 41 31 16 19 23 38 80 88
Utentes a 31 de dezembro 14 18 11 8 17 13 42 39
Fonte: SICAD abril de 2014

CT PONTE DA PEDRA CT ARCO ÍRIS CT RESTELO TOTAL

2012 2013 2012 2013
Lotação praticada a) 30 30 25 n.d
Nº de dias de internamento 9.049 8.893 7.613 n.d
Taxa de ocupação 91% 92% 90% n.d

Nº de utentes a 1 de janeiro 18 0 n.d. n.d.
Admissões no ano 485 480 n.d. n.d.
Total de utentes em CT 503 480 n.d. n.d.
Saídos 503 469 n.d. n.d.
Utentes a 31 de dezembro 0 11 n.d. n.d.
Fonte: SICAD abril de 2014

a) A lotação oficial é a que consta no quadro; em algumas Unidades houve períodos do ano 
em que a lotação praticada foi diferente da oficial (foi considerada essa variação para o 
cálculo da taxa de ocupação).

UA CENTRO UA LISBOA

2009 2010 2011

Nº de estruturas 5 4 4
Lotação praticada a 31 de dezembro 70 55 55
Nº de dias de internamento 9.759 10.217 3.165
Taxa de ocupação 38% 51% 23%

Total de utentes em camas convencionadas 953 935 247
Saídos no Ano 943 918 247
Fonte: SICAD abril de 2014
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Tabela 33 – Comunidades terapêuticas privadas com camas convencionadas 

  

2009 2010 2011

Nº de estruturas 62 62 61
Lotação praticada a 31 de dezembro 1.516 1.516 1.530
Nº de dias de internamento 453.102 448.864 421.368
Taxa de ocupação 82% 83% 79%

Total de utentes em camas convencionadas 3.474 3.502 3.008
Saídos no Ano 2.274 2.297 2.030
Fonte: SICAD abril de 2014
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4.2.6. Dados relativos à implementação do PORI 
 

Tabela 34 – Resumo dos principais aspetos de intervenção realizada em 2012 e 2013 

 
 

 
  

2012 2013

Nº de Diagnósticos realizados 55 1 (1)
Nº de diagnósticos hierarquizados pela Comissão de Análise dos Diagnósticos (CAD) 55 - (2)
Nº de concursos a PRI 14 47
Nº de áreas lacunares a concurso 14 65
Nº total de indivíduos previstos abranger - (3) 61959
Nº total de indivíduos previstos abranger Prevenção - 12946
Nº total de indivíduos previstos abranger RRMD - 34977
Nº total de indivíduos previstos abranger Tratamento - 614
Nº total de indivíduos previstos abranger Reinserção - 13422
Nº Total de PRI em execução 59  - (4)
Nº de PRI cofinanciados 38 -
Nº de PRI sem necessidade de financiamento suplementar 21 -
Nº Total de Projetos em execução 91 (5) 45
Nº de Projetos em execução na área da Prevenção 34 8
Nº de Projetos em execução na área da Redução de Riscos e Minimização de Danos 36 31
Nº de Projetos em execução na área do Tratamento 3 1

Nº de Projetos em execução na área da Reinserção 18 5

Nº Total de indivíduos abrangidos 164.409 
(6) - (7)

Nº de Indivíduos abrangidos por projetos da área da Prevenção 18.271 -
Nº de Indivíduos abrangidos por projetos da área da Redução de Riscos e Minimização de Danos 8.320 -
Nº Indivíduos abrangidos por projetos da área do Tratamento 930 -
Nº de Indivíduos abrangidos por projetos da área da Reinserção 1.011 -
Fonte: SICAD abril de 2014

(7) Dados não disponíveis

(1) Foi realizado o diagnóstico do “concelho de Lisboa”
(2) A CADT não reuniu em 2013
(3) Para 2012 existem dados relativos aos grupos alvo abrangidos, não está compilada a informação do nº de pessoas a abranger
(4) Dados não disponíveis
(5) 76 cofinanciados no âmbito dos PRI e 15 cofinanciados no âmbito da portaria 749/2007 de 25 de Junho
(6) Incluídos 136.046 indivíduos abrangidos em contextos recreativos
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5. Necessidades de Recursos Humanos 
 

Para a psiquiatria de adultos existem, em Portugal Continental, 2 médicos por 25.000 habitantes, valores acima do 
rácio considerado adequado. De destacar a Região do Alentejo com o menor número de médicos. 
 

Tabela 35 – Distribuição dos médicos de psiquiatria de adultos (nº e horas semanais) por região de saúde 

 
 

 
 

No âmbito da psiquiatria da infância e adolescência, em Portugal Continental, existem 5 médicos por 66.000 
habitantes. De destacar a Região do Algarve com o menor número de médicos, apenas 0,8 por 66.000 habitantes. 

Tabela 36 – Distribuição dos médicos de psiquiatria da I&A (nº e horas semanais) por região de saúde 

 
 

Por Região de Saúde regista-se a existência de outros perfis profissionais, a trabalharem na psiquiatria e saúde 
mental, em conformidade com as tabelas seguintes. 
 
Dado não ser possível determinar isoladamente o número de profissionais atribuídos, respetivamente, à psiquiatria 
de adultos e psiquiatria da infância e da adolescência, são aplicados os rácios para a população total. 
 
Considerando estes pressupostos, verifica-se que o rácio de enfermeiros, técnicos de serviço social e terapeutas 
ocupacionais se encontra abaixo do adequado. 
 
 

Nº Total de horas 
semanais 

Nº Total de horas 
semanais 

ARS Alentejo 429.541 12 492 5 280 17 1,0
ARS Algarve 370.704 10 364 11 440 21 1,4
ARS Centro 1.504.939 86 3.130 63 2.520 149 2,5
ARS LVT 2.944.412 154 5.388 111 4.444 265 2,3
ARS Norte 3.001.490 128 4.570 95 3.800 223 1,9
Total 8.251.086 390 13.943 285 11.484 675 2,0
Fonte: Hospitais do Setor Público
(1)  Conferência sobre Saúde Mental "Saúde Mental. Proposta para a mudança" – Direcção-Geral da Saúde 1995

Médicos Médicos Internos Nº Total de 
Médicos 

Nº de Médicos por 
25.000 habitantes (1)ARS

População 
Total

≥ 18 anos

Nº Total de horas 
semanais 

Nº Total de horas 
semanais 

ARS Alentejo 80.308 2 260 0 160 2 1,6
ARS Algarve 80.302 1 40 0 0 1 0,8
ARS Centro 296.083 13 505 10 400 21 4,7
ARS LVT 658.962 35 1.234 29 1.160 60 6,0
ARS Norte 680.880 35 1.347 17 680 52 5,0
Total 1.796.535 86 3.386 56 2.400 136 5,0
Fonte: Hospitais do Setor Público
(1) Conferência sobre Saúde Mental "Saúde Mental. Proposta para a mudança" – Direcção-Geral da Saúde 1995

Médicos Médicos Internos Nº Total de 
Médicos 

Nº de Médicos por 
66.000 habitantes (1)

ARS 
População 

Total
 < 18 anos
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Tabela 37 – Distribuição de enfermeiros (nº e horas semanais) por região de saúde 

 
 

 
 

Tabela 38 – Distribuição de outros profissionais por região de saúde 

 
 
 
 
Relativamente aos dados apresentados, neste capítulo, podem consultar-se nos anexos as respetivas tabelas 
(A20, A21, A22 e A23) por instituição hospitalar. 
 

  

ARS 
População 

Total
Nº

Total de horas 

semanais 

Nº de Enfermeiros 

por 50.000 habitantes (1)

ARS Alentejo 509.849 29 703 2,8
ARS Algarve 451.006 38 1.398 4,2
ARS Centro 1.801.022 219 8.145 6,1
ARS LVT 3.603.374 312 11.596 4,3
ARS Norte 3.682.370 198 7.431 2,7
Total 10.047.621 796 29.273 4,0

Fonte: Hospitais do Setor Público
(1)  Conferência sobre Saúde Mental "Saúde Mental. Proposta para a mudança" – Direcção-Geral da Saúde 1995

ARS 
População 

Total

Nº de Psicólogos 

Clínicos

Nº de Psicólogos 

Clínicos por 50.000 

habitantes (1)

Nº de Técnicos de 

Serviço Social

Nº de Técnicos de 

Serviço Social por 

50.000 habitantes (1)

Nº de Terapeutas 

Ocupacionais

Nº de Terapeutas 

Ocupacionais por 50.000 

habitantes (1)

ARS Alentejo 509.849 10 1,0 6 0,6 4 0,4
ARS Algarve 451.006 9 1,0 2 0,2 3 0,3
ARS Centro 1.801.022 33 0,9 23 0,6 12 0,3
ARS LVT 3.603.374 121 1,7 43 0,6 37 0,5
ARS Norte 3.682.370 101 1,4 41 0,6 19 0,3
Total 10.047.621 274 1,4 115 0,6 75 0,4

Fonte: Hospitais do Setor Público; 2013
(1)  Conferência sobre Saúde Mental "Saúde Mental. Proposta para a mudança" – Direcção-Geral da Saúde 1995
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6. Integração das Unidades de Intervenção Local nos Comportamentos Aditivos  
 

Para a resposta a este ponto do despacho foi entendimento do GT ter em conta o conteúdo do despacho nº 
2976/2014, de 21.2, que procedeu à alteração da organização interna das ARS,IP, definindo o modelo das 
unidades funcionais que asseguram as suas novas atribuições em matéria de intervenção nos comportamentos 
aditivos e dependências, passando a integrar as unidades de intervenção local, nomeadamente, os centros de 
respostas integradas, as unidades de alcoologia, as unidades de desabituação ou as comunidades terapêuticas, 
salvaguardando as suas funções essenciais, reforçando a capacidade de intervenção e da disponibilidade dos 
meios necessários, explorando sinergias e maximizando a integração de esforços. 
 
Estas unidades são responsáveis, dentro do seu âmbito territorial, e de forma articulada, pelas áreas de 
intervenção da prevenção, da redução de riscos e minimização de danos, do tratamento, e da reinserção de 
utentes com comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, de acordo com 
as orientações da respetiva Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD). 
 
Por sua vez, o despacho que determinou a constituição deste grupo de trabalho, atribuiu-lhe o objetivo de avaliar a 
situação da prestação de cuidados e das necessidades na área da saúde mental, atendendo à forma como os 
recursos se encontram distribuídos entre as várias regiões do País, entre o internamento e as respostas em 
regime ambulatório, incluindo problemas associados ao álcool e drogas e, em particular, estudar a forma de 
proceder e propor um calendário para a integração dos Centros de Resposta Integrados (CRI) na estrutura dos 
ACeS e das Unidades de Alcoologia e das Unidades de Desabituação em instituições hospitalares, sendo omisso 
em relação às comunidades terapêuticas. 
 
Assim, o GT procurou aferir da possibilidade dessa integração, do seu modus faciendi, mas também proceder à 
análise e oportunidade da mesma, tendo sido elaborada uma análise SWOT e um calendário constantes em 
anexo a este relatório. 

 

6.1. Centros de Respostas Integradas 

No que aos Centros de Respostas Integradas respeita, a definição daquelas unidades constantes do artigo 3.º 
supracitado despacho, estabelece que são unidades a quem compete a execução dos programas de intervenção 
local, no que respeita à prevenção de comportamentos aditivos e dependências, bem à prestação de cuidados 
integrados e globais a utentes com comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas lícitas ou 
ilícitas, segundo as modalidades terapêuticas mais adequadas, em regime de ambulatório, com vista ao 
tratamento, redução de riscos, minimização de danos e reinserção, bem como à sua referenciação. 
 
A análise efetuada pressupôs a validade do modelo de respostas integradas em Portugal para o tratamento dos 
comportamentos aditivos e dependências, avaliado por entidades externas e que colocou Portugal num lugar 
cimeiro a nível internacional nesta matéria. Sendo, pois, desejável a manutenção desta abordagem biopsicossocial 
multidisciplinar assente naquele modelo. 
Por seu turno, sendo os CRI’s o vértice caraterizador e aglutinador do modelo, sem prejuízo das demais unidades 
(as de desabituação e alcoologia no domínio dos cuidados agudos, e as comunidades terapêuticas, no domínio 
dos cuidados de mais longa duração) concluiu o GT que o ponto fundamental da escolha a fazer quanto àquela 
integração nos ACeS seria o de garantir a preservação deste modelo, com a sua abordagem específica e que, 
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sendo formalmente possível essa sua integração, o contexto atual não recomenda essa integração, tornando-a 
inoportuna.  
 
Na verdade, aquela integração poder-se-ia implementar através da criação de novas unidades funcionais nos 
ACeS, porém, a recente integração nas ARS, com o um conjunto de processos de integração ainda em curso e 
consolidação, acompanhado da inexistência de recursos para as reproduzir em cada ACeS, a que se junta a 
redução da casuística a cometer a cada uma daquelas unidades tornaria a medida ineficiente. Com efeito, seriam 
necessários mais recursos que, porventura, seriam utilizados duma forma menos eficiente e com menos 
qualidade.  
 
Determinante para esta conclusão, foi o risco identificado de possibilidade de desintegração da resposta 
assistencial. Não menos importante, é a circunstância de no atual estado de evolução civilizacional persistir ainda 
um significativo estigma social quanto aos doentes com comportamentos aditivos e dependências que pode limitar 
a efetividade da resposta pelas inibições provocadas nos utentes e por uma eventual resistência das unidades não 
especializadas no tratamento dos mesmos.  
 
Não obstante essa conclusão, constatou o GT que existem oportunidades de melhoria no processo de integração 
assistencial e que podem ser adotadas, sem custos acrescidos e em benefício da harmonização da prestação dos 
cuidados de saúde de pessoas com comportamentos aditivos e dependências. Assim, analisado o estado, 
iniciativas e necessidades de aprofundamento da integração assistencial em curso, concluiu o GT pelo interesse 
em empoderar essas iniciativas, bem como harmonizá-las no contexto nacional e definir um calendário para as 
mesmas. 

 

6.2. Unidades de Desabituação e de Alcoologia 

Situação diversa terá as estruturas que incluam prestação de cuidados de internamento, seja de situações do 
âmbito da alcoologia, seja da dependência de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. 
 
Estas, devem articular-se com os CRIs, inseridos na respetiva rede de referenciação, mas deverão funcionar em 
estabelecimentos em que estejam garantidos todos os requisitos de eficiência e de segurança do doente, 
nomeadamente no que respeita ao apoio e responsabilidade técnicas. 
 
Estes internamentos, configurando episódios em fase aguda da doença, à semelhança do que sucede com a área 
da saúde mental, deverão ocorrer, tendencialmente, em hospitais gerais, podendo, no entanto, estar localizados 
em estabelecimentos hospitalares especializados de psiquiatria, num e noutro caso constituindo unidades 
especializadas, tecnicamente autónomas. 
Às unidades de alcoologia compete prestar cuidados integrados em regime de internamento, sob responsabilidade 
médica, a utentes com síndrome de abuso ou dependência de álcool, e apoiar a atividade de intervenção dos 
centros de respostas integradas na área de alcoologia, enquanto unidades especializadas. 
 
Às unidades de desabituação compete realizar tratamentos de síndrome de privação em utentes dependentes de 
substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, sob responsabilidade médica, em regime de internamento. 
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Merecedores de especial atenção são os internamentos de utentes que apresentam co morbilidades, de natureza 
física ou mental, os quais deverão ocorrer igualmente em estabelecimentos hospitalares em que estejam 
garantidos todos aqueles requisitos, mormente a assistência na ou nas especialidades em causa. 
 
Questão importante será a conjugação do binómio proximidade/especialização, condicionada por razões de 
escala, cuja solução poderá passar pela existência em cada região de mais de uma daquelas unidades, e/ou o 
recurso a camas de internamento afetas a esta função, em serviços de psiquiatria ou de medicina, de hospitais 
gerais. 

 

6.3. Comunidades Terapêuticas 

Também distinta é a situação das comunidades terapêuticas destinadas a utentes dependentes de substâncias 
psicoativas lícitas ou ilícitas, às quais compete prestar cuidados aos que necessitem de internamento prolongado, 
com apoio psicoterapêutico e socio terapêutico, sob supervisão psiquiátrica, cuja natureza e duração do 
internamento, em geral voluntário, programado e longo, se enquadram no conceito de unidades de cuidados de 
longa duração (ou continuados), ainda que igualmente especializadas, a criar no âmbito da rede de cuidados 
continuados de saúde mental. 

 

Em qualquer destes casos, estas unidades deverão estar inseridas na Rede de Referenciação / Articulação no 
âmbito dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, por sua vez articulada com as Redes de psiquiatria e 
saúde mental (do adulto e da infância e adolescência). 
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7. Produção do Setor Social / Capacidade não utilizada 

 
São aferidos neste capítulo os dados de produção relativos ao setor social (instituições que constam na tabela A1 
dos Anexos), não estando incluídas as IPSS com a atividade no âmbito do Despacho 407/98. 
 
 

7.1. Ambulatório 
 
Consultas 
 

x Não existe resposta do setor social para a realização de consultas, no âmbito da saúde mental, na região 
de saúde do Algarve. 

x As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Norte apresentam uma resposta consideravelmente superior 
às regiões Alentejo e Algarve.  
 

Tabela 39 – Nº de consultas médicas por entidades no SS 

 
 

Hospital de Dia 
 

x Apenas as regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo têm atividade assistencial em hospital de dia no 
setor social. 

x  Lisboa e Vale do Tejo regista maior número de utentes. 

2012 2013
Braga 668 478

Casa de Saúde do Bom Jesus 668 478
Casa de Saúde S. João de Deus
Casa de Saúde S. José

Coimbra 481
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 481

Guarda 68 56
Casa de Saúde Bento Menni 68 56

Lisboa 9.876 9.988
Casa de Saúde da Idanha 2.262 2.988
Casa de Saúde do Telhal 4.176 4.020
Casa de Saúde Santa Rosa de Lima 41 40
Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima 90 31
Clínica Psiquiátrica São José 3.307 2.909

Portalegre 131 131
Centro de Recuperação de Menores 131 131

Porto 1.600 1.791
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira 1.600 1.791

Total 12.824 12.444
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Entidade Setor Social
Nº total de consultas médicas 
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Tabela 40 – Nº de sessões de hospital de dia e número de utentes por entidades no SS 

 
 
 
 

Domicílios 
 

x Apenas a região Norte, distrito de Braga, tem acompanhamento domiciliário no âmbito do setor 
social. 
 

Tabela 41 – Nº de domicílios e número de utentes por entidades no SS 

 
 

 
 

7.2. Internamento 
 

x No setor social, o internamento tem uma taxa de ocupação global de 90% em 2012 e 88% em 2013; 
x A região do Alentejo tem uma taxa de ocupação de 100% em 2012 e 2013. 

 

2012 2013 2012 2013
Lisboa 1.354 1.386 54 68
Casa de Saúde do Telhal 1.354 1.386 54 68
Porto 16 15
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira - - 16 15
Total Geral 1.354 1.386 70 83
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Entidades do Setor Social
 Nº de sessões Nº de utentes

2012 213 2012 2013
Braga 1.877 2.049
Casa de Saúde do Bom Jesus 1.356 1.445 86 96
Casa de Saúde S. João de Deus 521 604 28 32
Casa de Saúde S. José - - - -
Total Geral 1.877 2.049 114 128
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Entidades do Setor Social
Total domicílios Total de utentes em 

programa



 

44 
 

Tabela 42 – Caraterização da produção em internamento por entidades no SS 

 
 

Tabela 43 – Taxa de ocupação por entidades no SS 

 
 

2012 2013 2012 2013
Braga 1.476 1.394 304.038 302.542
Casa de Saúde do Bom Jesus 701 587 109.895 107.675
Casa de Saúde S. João de Deus 757 798 122.179 120.985
Casa de Saúde S. José 18 9 71.964 73.882
Coimbra 211 164 134.334 138.314
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 211 164 134.334 138.314
Guarda 24 18 55.803 56.321
Casa de Saúde Bento Menni 24 18 55.803 56.321
Lisboa 975 924 385.808 380.815
Casa de Saúde da Idanha 407 351 159.976 154.126
Casa de Saúde do Telhal 278 274 107.607 108.943
Casa de Saúde Santa Rosa de Lima 7 20 32.864 32.741
Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima 22 14 31.363 31.146
Clínica Psiquiátrica São José 261 265 53.998 53.859
Portalegre 3 6 43.843 43.757
Centro de Recuperação de Menores 3 6 43.843 43.757
Porto 141 117 85.461 82.213
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira 141 117 85.461 82.213
Total Geral 2.830 2.623 1.009.287 1.003.962
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Entidade Setor Social
Sector social

Nº doentes saídos Nº dias internamento

Entidades do Setor Social
Nº dias 

internamento
Lotação

Nº dias 
internamento 

Lotação 

2012 2013
Braga 304.038 934 302.542 934 89% 89%
Casa de Saúde do Bom Jesus 109.895 364 107.675 364 83% 81%
Casa de Saúde S. João de Deus 122.179 361 120.985 361 93% 92%
Casa de Saúde S. José 71.964 209 73.882 209 94% 97%
Coimbra 134.334 410 138.314 410 90% 92%
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 134.334 410 138.314 410 90% 92%
Guarda 55.803 165 56.321 168 93% 92%
Casa de Saúde Bento Menni 55.803 165 56.321 168 93% 92%
Lisboa 385.808 1.179 380.815 1.182 90% 88%
Casa de Saúde da Idanha 159.976 470 154.126 470 93% 90%
Casa de Saúde do Telhal 107.607 338 108.943 340 87% 88%
Casa de Saúde Santa Rosa de Lima 32.864 90 32.741 90 100% 100%
Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima 31.363 86 31.146 87 100% 98%
Clínica Psiquiátrica São José 53.998 195 53.859 195 76% 76%
Portalegre 43.843 120 43.757 120 100% 100%
Centro de Recuperação de Menores 43.843 120 43.757 120 100% 100%
Porto 85.461 253 82.213 309 93% 73%
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira 85.461 253 82.213 309 93% 73%

Total Geral 1.009.287 3.061 1.003.962 3.123 90% 88%
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Taxa de Ocupação

2012 2013
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x 2,51% da capacidade de internamento instalada não é utilizada. 
 
 

Tabela 44 – Capacidade não utilizada por entidades no SS 

 
  

2012 2013 2012 2013
Braga 934 934 72 83
Casa de Saúde do Bom Jesus 364 364 35 50
Casa de Saúde S. João de Deus 361 361 25 26
Casa de Saúde S. José 209 209 12 7
Coimbra 410 410
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 410 410
Guarda 165 168 0 0
Casa de Saúde Bento Menni 165 168 0 0
Lisboa 1179 1182 0 0
Casa de Saúde da Idanha 470 470 0 0
Casa de Saúde do Telhal 338 340
Casa de Saúde Santa Rosa de Lima 90 90 0 0
Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima 86 87 0 0
Clínica Psiquiátrica São José 195 195 0 0
Portalegre 120 120 0 0
Centro de Recuperação de Menores 120 120 0 0
Porto 253 309
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira 253 309
Total Geral 3061 3123 72 83
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Entidades do Setor Social
Lotação  Internamento Capacidade não utilizada 
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7.3. Reabilitação Psicossocial e Unidades Sócio Ocupacionais 

 
x A região do Algarve não tem respostas em reabilitação psicossocial no setor social. 
x Lisboa e Vale do Tejo tem o maior número de doentes em unidades residenciais e unidades sócio 

ocupacionais. 
 

 
Tabela 45 – Caraterização da produção em unidades residências/reabilitação psicossocial por entidades no SS 

 
 
 
 

 
Tabela 46 – Unidades sócio ocupacionais / estruturas reabilitativas no SS 

 
 

 
  

31.12.2012 31.12.2013 2012 2013
Braga 70 70 20.134 20.530
Casa de Saúde do Bom Jesus 14 14 434 434
Casa de Saúde S. João de Deus 49 49 17.145 17.534
Casa de Saúde S. José 7 7 2.555 2.562
Coimbra 40 40 14.600 14.600
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 40 40 14.600 14.600
Guarda 5 5 1.825 1.825
Casa de Saúde Bento Menni 5 5 1.825 1.825
Lisboa 153 156 52.650 54.407
Casa de Saúde da Idanha 24 24 8.760 8.760
Casa de Saúde do Telhal 125 128 42.126 44.108
Clínica Psiquiátrica São José 4 4 1.764 1.539
Portalegre 12 12 4.380 4.380
Centro de Recuperação de Menores 12 12 4.380 4.380
Total Geral 280 283 93.589 95.742
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Instituições do Setor Social Nº doentes internados  Nº dias internamento

2012 2013
Braga 104 84

Casa de Saúde do Bom Jesus 104 84
Lisboa 147 140

Casa de Saúde do Telhal 139 132
Clínica Psiquiátrica São José 8 8

Total Geral 251 224
Fonte: questionário ao sector social, 2014

Instituições do Setor Social Nº doentes  
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ANEXOS 
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A 1 – Constituição do Grupo de Trabalho 

 
 

Em conformidade com o Parágrafo 3 do Despacho n.º 3250/14, de 27 de fevereiro, o grupo de trabalho é 

constituído: 

 

a) O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, LP., que coordena; 

b) O Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental; 

c) O Diretor-Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD); 

d) O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, LP.; 

e) O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, LP.; 

f) O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, LP.; 

g) O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, LP.; 

h) O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, LP.; 

i) O Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. 
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A 2– Lista dos hospitais SNS integrados nas RRHPSM (Adultos e I&A) 

  

Hospital Espírito Santo - Évora, EPE HESE
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (Hospitais) ULSBA
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE (Hospitais) ULSLA
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) ULSNA

Centro Hospitalar do Algarve, EPE CHAA

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE CHBV
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE CHCB
Centro Hospitalar de Leiria, EPE CHL
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE CHTV
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE CHUC
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE HDFF
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) ULSCB
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) ULSG

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE CHBM
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE CHLN
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE CHLO
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE CHMT
Centro Hospitalar do Oeste CHO
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa CHPL
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE CHSJ
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE CHLC
Hospital Beatriz Ângelo (PPP) HBA
Hospital de Cascais (PPP) HC
Hospital Distrital de Santarém, EPE HDS
Hospital Fernando da Fonseca, EPE HFF
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada HGO
Hospital de Vila Franca (PPP) HVFX

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE CHAA
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE CHEDV
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE CHMA
Centro Hospitalar do Porto. EPE CHP
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim /Vila do Conde, EPE CHPVVC
Centro Hospitalar de São João, EPE CHSJ
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE CHTS
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE CHTMAD
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE CHVNGE
Hospital de Magalhães Lemos, EPE HML
Hospital de Braga (P.P.P.) HB
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) ULSAM
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospitais) ULSM
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) ULSN
Fonte: ACSS

ARS / Entidade Hospitalar

ARS do Alentejo 

ARS do Algarve 

ARS de Lisboa e Vale do Tejo

ARS do Norte 

ARS do Centro 
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A 3 – Lista das instituições do SS analisadas 

 
 
 
 

  

Intituições do Setor Social

Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

Casa de Saúde Bento Menni

Casa de Saúde Rainha Santa Isabel

Clínica Psiquiátrica São José

Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima

Casa de Saúde do Bom Jesus

Casa de Saúde Santa Rosa de Lima

Casa de Saúde da Idanha

Centro de Recuperação de Menores

Instituto de S. João de Deus

Casa de Saúde do Telhal

Casa de Saúde S. João de Deus

Casa de Saúde S. José

Santa Casa da Misericórdia do Porto

Centro Hospitalar do Conde de Ferreira
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A 4 – Estruturas de ‘cuidados continuados’ de saúde mental (Despacho Conjunto nº 407/98 de 18/06) 

  

ARS/DISTRITO NOME - INSTITUIÇÃO TIPO DE UNIDADE (407/98) CAPACIDADE
N.º UTENTES 

ACORDO
N.º UTENTES 
EFECTIVOS

ARS Alentejo 10 10 10
ÉVORA Santa Casa da Misericórdia de Mora FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 10 10 10
ARS Algarv e 162 162 153
FARO ASMAL - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 40 40 40
FARO ASMAL - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE UNIDADE DE VIDA APOIADA 20 20 20
FARO ASMAL - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 30
FARO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 21
FARO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA UNIDADE DE VIDA APOIADA 20 20 20

FARO
UNIR - Associação dos Doentes Mentais, Famílias e Amigos do 
Algarv e

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 22 22 22

ARS Centro 101 94 100

COIMBRA
ARSDOP - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO SOCIAL E 
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE DOENTES PSIQUIÁTRICOS

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 5 5

COIMBRA
ADEB - Associação de Apoio aos Doentes Depressiv os e 
Bipolares - Delegação da Região Centro

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 40 40 40

COIMBRA
CELIUM - INSTITUICAO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 10 5 5

COIMBRA
FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

UNIDADE DE VIDA APOIADA 17 17 17

COIMBRA
FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 12 12 14

LEIRIA Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 15 15 19
ARS LVT 340 306 308

LISBOA
ACARPS - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA AMADORA 
PARA A REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 17 17 18

LISBOA
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILIRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
AJUDA

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 28

LISBOA
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILIRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
AJUDA

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 24

LISBOA
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILIRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
AJUDA

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 7

LISBOA
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILIRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
AJUDA

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 7

LISBOA
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILIRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
AJUDA

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 27

LISBOA
ARIA - ASSOCIAÇÃO DE REABILIRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
AJUDA

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 32 30 32

LISBOA
AASPS - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-
SOCIAL

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 25 18 22

LISBOA
ACSMO - Associação Comunitária de Saúde Mental de 
Odiv elas

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 25 31

LISBOA
AEIPS - ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO 
PSICOSSOCIAL

UNIDADE DE VIDA APOIADA 10 10 10

LISBOA
AEIPS - ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO 
PSICOSSOCIAL

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 5 5 5

LISBOA
AEIPS - ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO 
PSICOSSOCIAL

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 6 6 6

LISBOA
AEIPS - ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO 
PSICOSSOCIAL

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 50 30 30

LISBOA CVP - COMUNIDADE VIDA E PAZ UNIDADE DE VIDA AUTÓNOMA 7 7 7
LISBOA GIRA – Grupo de Interv enção e Reabilitação Activ a UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 7
LISBOA GIRA – Grupo de Interv enção e Reabilitação Activ a FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 30
LISBOA GIRA – Grupo de Interv enção e Reabilitação Activ a UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 4 4 4
LISBOA GIRA – Grupo de Interv enção e Reabilitação Activ a UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 6 6 6
LISBOA GIRA – Grupo de Interv enção e Reabilitação Activ a UNIDADE DE VIDA AUTÓNOMA 7 7 7
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A 5– Estruturas de ‘cuidados continuados’ de saúde mental (Despacho Conjunto nº 407/98 de 18/06) 

(cont.) 

 
 

ARS/DISTRITO NOME - INSTITUIÇÃO TIPO DE UNIDADE (407/98) CAPACIDADE
N.º UTENTES 

ACORDO
N.º UTENTES 
EFECTIVOS

ARS LVT 102 102 99
LISBOA GAC - Grupo de Acção Comunitária FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 30
LISBOA GAC - Grupo de Acção Comunitária UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 4 4 4
LISBOA HORIZONTE CENTRO REABILITACAO PSICOSSOCIAL UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 7

LISBOA
Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus - 
Clínica Psiquiátrica de S. José (CPSJ)

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 6 6 6

LISBOA Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde do Telhal UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 6 6 6
LISBOA Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde do Telhal UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 6 5 5
LISBOA Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde do Telhal UNIDADE DE VIDA AUTÓNOMA 6 7 6

LISBOA
Recomeço – Associação para a Reabilitação e Integração 
Social Amadora/Sintra

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 6

LISBOA
Recomeço – Associação para a Reabilitação e Integração 
Social Amadora/Sintra

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 29

ARS Norte 232 239 243
BRAGA ASSOCIACAO APOIO SAUDE MENTAL O SALTO FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 15 15 15

PORTO
AFUA-HML – Associação de Familiares, Utentes e Amigos do 
Hospital Magalhães Lemos

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 5 5 5

PORTO
AFUA-HML – Associação de Familiares, Utentes e Amigos do 
Hospital Magalhães Lemos

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 6 6 6

PORTO
AFUA-HML – Associação de Familiares, Utentes e Amigos do 
Hospital Magalhães Lemos

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 5 5 4

PORTO
AFUA-HML – Associação de Familiares, Utentes e Amigos do 
Hospital Magalhães Lemos

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 25 25 25

PORTO
AFUA-HML – Associação de Familiares, Utentes e Amigos do 
Hospital Magalhães Lemos

UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 4 4 4

PORTO
ANARP - ASSOCIAÇÃO NOVA AURORA NA REABILITAÇÃO 
E REINTEGRAÇÃO PSICOSSOCIAL

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 50 42 42

SANTARÉM
A FARPA ASSOCIACAO DE FAMILIARES E AMIGOS DO 
DOENTE PSICOTICO

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 10 10 10

SETÚBAL ASMDFI - Associação de Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco UNIDADE DE VIDA AUTÓNOMA 3 3 3

SETÚBAL ASMDFI - Associação de Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 15 15 16

SETÚBAL ASMDFI - Associação de Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 7

SETÚBAL GIRA – Grupo de Interv enção e Reabilitação Activ a FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 25 25 27

SETÚBAL Persona – Associação para a Promoção da Saúde Mental UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA 7 7 7

SETÚBAL Persona – Associação para a Promoção da Saúde Mental FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 25 25 25

VISEU ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 30 30 30

VISEU ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL 15 17

1449 1388 1400
Fonte: DGS - DPNSM

TOTAL
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A 6 – Respostas em ambulatório por instituição hospitalar (SP) 

 
  

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 178 270 60 42 55 52
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE 73 75 60 42,3 2,5 -
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (Hospitais) 77 132 - - 12 -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) 27,5 62,5 - - 40 52
ARS Algarve 129 131 26 51 77 114
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 129 130,6 26 51,3 77 114
ARS Centro 1675 1401 181 122 797 797
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 60 60 29 27 36 36
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 154 154 - - 96,88 100,5
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 196,4 216,4 27,1 27,1 144 146,8
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 957 666 111 55 330 324
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 184,6 184,6 3,2 3,7 153 153
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) 79 79 - - 12 12
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) 44 41 11 9 25 25
ARS LVT 4086 3656 308 285 2000 1857
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 92 87 10 10 120,71 126,27
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 1130,9 977,7 32 19,7 229,9 249,2
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 510,5 200 10 13,4 377,6 254,9
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 263,9 251,4 23 23,1 90,5 91,7
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 98 98 14 12 72 72
Centro Hospitalar do Oeste 31,5 29 2 1 - -
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 572,6 600,1 33,6 33,6 426,9 431,7
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 530,3 568,7 106 106,4 - -
Hospital de Cascais (PPP) 78 50 - - - -
Hospital de Vila Franca (PPP) - 65 - - - -
Hospital Distrital de Santarém, EPE 201,1 197 15,6 14,4 229,2 163,3
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 366 339,5 59 45 351,5 395
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada 211,4 192,8 3 5,9 101,4 73,4
ARS Norte 4013 3723 376 454 841 1059
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 109 151 35 51 - -
Centro Hospitalar de São João, EPE 188 188,6 33,9 31 154 154,3
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 136,5 154 10 12 122,4 136,8
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 460,2 410,7 66,5 76,5 173,3 301,4
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 175 97,8 5 14 - -
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 261 221 4 4 36 -
Centro Hospitalar do Porto. EPE 789,6 745,1 11,4 43 - -
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 551 528,5 128 145 - -
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim /Vila do Conde, EPE 35 21 5 - - -
Hospital de Braga (P.P.P.) 172 180 - - 192 258,3
Hospital Magalhães Lemos, EPE 536 566 60,8 70,3 - -
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospitais) 158,3 198,4 3,9 3,9 - -
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) 371,5 191 12,5 3 117 147
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) 70 70 - - 46 61
Total 10.081 9.180 952 954 3.769 3.880
Fonte: SICA, 19 de maio 2014

ARS / Entidade Hospitalar
Nº de Horas Médicas Semanais

Consulta Externa Hospital de Dia Urgência
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A 7 – Respostas em ambulatório por instituição do SS  

 
  

2012 2013 2012 2013

Braga 0 4 0 0
Casa de Saúde do Bom Jesus 0 4 - -
Casa de Saúde S. João de Deus - - - -
Casa de Saúde S. José - - - -
Coimbra 12 12 0 0
Casa de Saúde Rainha Santa Isabel 12 12 - -
Guarda 1 1 0 0
Casa de Saúde Bento Menni 1 1 - -
Lisboa 87 90 3 3
Casa de Saúde da Idanha 24 28 - -
Casa de Saúde do Telhal 35 35 3 3
Casa de Saúde Santa Rosa de Lima 2 3 - -
Centro Psicogeriátrico N. Sra. de Fátima 2 2 - -
Clínica Psiquiátrica São José 24 22 - -
Portalegre 2 2 0 0
Centro de Recuperação de Menores 2 2 - -
Porto 35 35 17,5 17,5
Centro Hospitalar do Conde de Ferreira 35 35 17,5 17,5
Total 137 144 20,5 20,5
Fonte: Questionário ao setor social, maio 2014

Entidade do Setor Social

Nº de Horas Médicas Semanais

Consulta Externa Hospital de Dia
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A 8 – Nº de lugares de internamento por instituição hospitalar (SP) 

  

2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 38 34 19 19
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE 23 23 0 0
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) 15 11 19 19
ARS Algarve 46 46 4 4
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 46 46 4 4
ARS Centro 270 268 128 121
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 20 18 1 1
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 43 43 50 50
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 30 30 0 0
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 96 96 77 70
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 44 44 0 0
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) 24 24 0 0
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) 13 13 0 0
ARS LVT 403 374 198 160
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 32 32 0 0
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (*) 10 10 0 0
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 24 25 8 0
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 18 18 27 24
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 24 24 0 0
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 43 43 0 0
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 134 110 163 136
Hospital Beatriz Ângelo (PPP) 25 25 0 0
Hospital de Cascais (PPP) 18 18 0 0
Hospital de Vila Franca (PPP) 0 24 0 0
Hospital Distrital de Santarém, EPE 18 18 0 0
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 29 0 0 0
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada 28 27 0 0
ARS Norte 322 320 134 93
Centro Hospitalar de São João, EPE 53 41 0 0
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 24 24 0 0
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 28 28 0 0
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 12 12 0 0
Centro Hospitalar do Porto. EPE  (*) 10 10 0 0
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 44 44 23 24
Hospital Magalhães Lemos, EPE 99 109 75 33
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) 24 24 0 0
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) 28 28 36 36
Total 1.079 1.042 483 397
Fonte: SICA, 19 de maio 2014
(*) Só Psiquiatria da Infância e adolescência

Doentes Agudos (< 30 dias) Doentes Residentes (> 30 dias)ARS / Entidade Hospitalar
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A 9 – Percentagem de primeiras consultas dentro do TMRG (psiquiatria de adultos) 

por instituição hospitalar (SP) 

 
 

2012 2013
75% 74%

Hospital do Espírito Santo de Évora 94% 96%
ULS do Baixo Alentejo - Hospital José Joaquim Fernandes 80% 82%
ULS do Norte Alentejano-Hospital Doutor José Maria Grande 51% 45%

59% 66%
CH do Algarve
   CH do Barlavento Algarvio 66% 80%
   Hospital de Faro 50% 53%

80% 92%
CH de Leiria 18% 76%
CH Baixo Vouga - Aveiro 49% 81%
CH Cova da Beira - Covilhã 100% 100%
CH Tondela-Viseu - Hospital São Teotónio 88% 93%
CH e Universitário de Coimbra
   Hospitais da Universidade de Coimbra 99% 98%
   Hospital Geral 100%
   Hospital Psiquiátrico Sobral Cid 89% 98%
ULS de Castelo Branco - Hospital Amato Lusitano 99% 99%
ULS da Guarda
   Hospital de Nossa Senhora da Assunção 98% 100%
   Hospital Sousa Martins 100% 99%

77% 84%
CH de Setúbal 83% 93%
CH Psiquiátrico de Lisboa 80% 83%
CH Barreiro Montijo - Hospital Nossa Senhora do Rosário 59% 74%
CH Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 94% 95%
CH Lisboa Ocidental - Hospital São Francisco Xavier 89% 90%
CH do Médio Tejo - Hospital de Tomar 82% 76%
CH Oeste - Caldas da Raínha 10% 20%
Hospital Beatriz Ângelo 53% 59%
Hospital de Vila Franca de Xira 100%
Hospital Distrital de Santarém 94% 97%
Hospital Garcia de Orta 89% 98%
Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca 97%
Hospital de Cascais- PPP 85% 96%

76% 81%
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho 96% 99%
CH Alto Ave
   Unidade de Fafe 36% 57%
   Unidade de Guimarães 50% 64%
CH Entre o Douro e Vouga - Hospital S. Sebastião 79% 91%
CH Médio Ave
   Famalicão 96% 100%
   Sto Tirso 98% 95%
CH Porto - Hospital Geral de Santo António 99% 100%
CH São João
   Hospital de São João 66% 51%
   Hospital de Valongo 95%
CH Trás-os-Montes e Alto Douro
   Hospital de Chaves 4% 45%
   Hospital de São Pedro de Vila Real 92% 76%
CH Tâmega e Sousa - Hosp. Padre Américo-Vale do Sousa 22% 60%
Hospital de Braga 86% 77%
Hospital de Magalhães Lemos 88% 99%
ULS do Alto Minho
   Ponte de Lima 78% 96%
   Viana do Castelo 94% 94%
ULS Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 100%
ULS do Nordeste
   Bragança 99% 100%
   Macedo de Cavaleiros 100% 98%
   Mirandela 100% 100%

Fonte: CTH, 21 de maio 2014

ARS Norte

ARS de destino 
do pedido Hospital de destino do pedido

% Consultas realizadas dentro 
TMRG

ARS Alentejo

ARS Algarve

ARS Centro

ARS LVT
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A 10 – Percentagem de primeiras consultas dentro do TMRG (psiquiatria da I&A) por instituição hospitalar (SP) 

 
 

2012 2013
70% 79%

Hospital do Espírito Santo de Évora 59% 86%
ULS do Baixo Alentejo - Hospital José Joaquim Fernandes 92% 64%

68% 69%
CH Baixo Vouga - Aveiro 8% 10%
CH Tondela-Viseu - Hospital São Teotónio 79% 84%
CH Universitário de Coimbra - Hospital Pediátrico 92% 89%
Hospital Distrital da Figueira da Foz 40% 47%
ULS de Castelo Branco - Hospital Amato Lusitano 100%
ULS da Guarda - Hospital Sousa Martins 81% 98%

67% 77%
CH de Setúbal 93% 98%
CH Lisboa Ocidental - Hospital São Francisco Xavier 94% 97%
CH do Médio Tejo - Hospital de Tomar 49% 33%
Hospital Beatriz Ângelo 36% 55%
Hospital de Vila Franca de Xira 100%
Hospital Distrital de Santarém 90% 99%
Hospital Garcia de Orta 90% 79%

76% 71%
CH da Póvoa de Varzim/Vila do Conde 95% 73%
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho 97% 100%
CH Médio Ave
   Famalicão 57% 95%
   Sto Tirso 60% 100%
CH Porto
   Hospital Geral de Santo António 100% 98%
   Hosp. Cent. Esp. Crianças Maria Pia 98% 100%
CH São João - Hospital de São João 8%
CH Trás-os-Montes e Alto Douro
   Hospital de Chaves 53% 27%
   Hospital de São Pedro de Vila Real 28% 59%
CH Tâmega e Sousa - Hosp. Padre Américo-Vale do Sousa 92% 62%
Hospital de Braga 11% 9%
ULS do Alto Minho - Viana do Castelo 61% 74%
ULS Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 100%
ULS do Nordeste - Bragança 98% 96%

Fonte: CTH, 21 de maio 2014

% Consultas realizadas dentro 
TMRG

ARS Alentejo

ARS Centro

ARS LVT

ARS Norte

ARS de destino 
do pedido Hospital de destino do pedido
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A 11 – Tempo de resposta garantido para consulta (psiquiatria de adultos) por instituição hospitalar (SP) 

 
  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 288 417 94 146 91,7 109,6 551,9 932,0 n.a. n.a.

Hospital do Espírito Santo de Évora 144 200 9 9 58,1 49,2 551,9 932,0 44,6 35,0
ULS do Baixo Alentejo - Hospital José Joaquim 74 128 18 28 71,1 90,2 242,8 299,0 55,4 76,6

ULS do Norte Alentejano-Hospital Doutor José Maria 70 89 67 109 142,9 188,6 404,2 748,3 140,5 161,0

ARS Algarve 234 396 161 203 158,0 138,8 1.527,0 2.130,3 n.a. n.a.
CH do Algarve

   CH do Barlavento Algarvio 150 227 78 55 144,5 78,5 1.527,0 455,9 71,8 62,4

   Hospital de Faro 84 169 83 148 176,3 192,4 857,9 2.130,3 140,9 108,3

ARS Centro 2.314 2.971 584 257 93,7 80,2 889,9 1.768,9 n.a. n.a.
CH de Leiria 60 338 267 105 198,7 94,3 450,4 385,8 205,0 49,9

CH Baixo Vouga - Aveiro 181 357 192 83 133,1 105,8 372,0 427,8 141,1 102,9

CH Cova da Beira - Covilhã 18 8 0 0 65,7 84,9 141,8 120,0 66,7 109,4

CH Tondela-Viseu - Hospital São Teotónio 373 490 52 36 106,9 93,7 690,2 1.768,9 100,9 86,1

CH e Universitário de Coimbra

   Hospitais da Universidade de Coimbra 507 493 4 12 46,8 65,3 207,5 737,7 43,6 57,4

   Hospital Geral 2 0 14,2 14,6 14,2

   Hospital Psiquiátrico Sobral Cid 539 634 64 16 76,3 56,9 889,9 189,0 67,9 50,8

ULS de Castelo Branco - Hospital Amato Lusitano 371 319 4 3 70,2 90,6 186,8 171,9 70,7 91,7

ULS da Guarda

   Hospital de Nossa Senhora da Assunção 58 106 1 0 80,6 83,4 127,2 148,3 82,8 76,7

   Hospital Sousa Martins 205 226 0 2 45,8 55,2 112,8 249,9 41,7 54,4

ARS LVT 4.536 5.942 1.317 1.145 78,5 79,1 1.594,1 559,7 n.a. n.a.
CH de Setúbal 306 479 61 36 89,5 89,5 516,4 295,1 76,9 88,8

CH Psiquiátrico de Lisboa 1.492 1.535 379 307 75,7 70,2 562,8 405,1 67,0 61,1

CH Barreiro Montijo - Hospital Nossa Senhora do 243 215 167 75 139,4 100,3 1.594,1 513,3 124,7 60,9

CH Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 548 475 38 27 62,7 70,5 247,4 226,7 56,4 67,3

CH Lisboa Ocidental - Hospital São Francisco Xavier 369 322 47 36 50,9 56,8 623,9 306,9 43,1 47,8

CH do Médio Tejo - Hospital Nossa Senhora da 385 625 87 200 70,6 92,4 269,9 356,3 68,1 87,1

CH Oeste - Caldas da Raínha 8 9 74 37 196,3 200,2 930,8 487,2 186,9 210,1

Hospital Beatriz Ângelo 423 557 381 382 71,6 126,0 265,4 534,4 61,0 115,6

Hospital de Vila Franca de Xira 461 1 25,6 165,4 24,9

Hospital Distrital de Santarém 381 412 23 12 46,5 50,3 140,0 193,0 46,9 49,1

Hospital Garcia de Orta 136 207 16 5 85,0 60,1 275,9 559,7 69,8 47,6

Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca - 172 5 52,2 136,9 45,9

Hospital de Cascais 245 473 44 22 107,4 84,5 287,5 439,5 100,5 76,4

ARS Norte 7.128 8.017 2.284 1.838 112,7 91,0 1.668,9 2.316,1 n.a. n.a.
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho 711 534 32 5 48,3 35,0 295,5 440,6 36,8 29,1

CH Alto Ave

   Unidade de Fafe 68 71 121 53 306,1 133,6 1.431,6 592,5 182,0 108,9

   Unidade de Guimarães 301 482 297 277 143,4 123,5 459,1 538,9 126,9 87,9

CH Entre o Douro e Vouga - Hospital S. Sebastião 318 461 87 48 87,7 73,8 219,3 901,8 81,1 57,1

CH Médio Ave

   Famalicão 375 436 14 2 69,0 37,7 182,0 146,9 72,8 31,4

   Sto Tirso 526 405 12 20 27,9 48,4 164,3 193,0 27,6 41,8

CH Porto - Hospital Geral de Santo António 546 543 3 1 44,3 59,8 197,3 129,9 45,0 57,7

CH São João

   Hospital de São João 748 661 392 623 134,7 165,4 398,9 2.316,1 132,9 147,0

   Hospital de Valongo 279 14 114,8 1.668,9 86,7

CH Trás-os-Montes e Alto Douro

   Hospital de Chaves 2 42 55 51 329,6 153,5 670,9 330,9 377,0 129,7

   Hospital de São Pedro de Vila Real 236 212 20 66 54,6 108,6 387,0 374,5 28,7 83,5

CH Tâmega e Sousa - Hosp. Padre Américo-Vale do 246 695 874 470 200,7 139,0 450,1 652,0 181,6 133,0

Hospital de Braga 840 573 134 174 113,0 121,8 380,9 547,5 115,3 102,4

Hospital de Magalhães Lemos 1.156 1.393 152 12 118,5 49,6 1.626,1 150,7 49,8 39,8

ULS do Alto Minho

   Ponte de Lima 185 282 53 12 122,3 73,2 288,0 191,0 124,5 77,2

   Viana do Castelo 326 356 22 23 77,1 85,5 193,2 223,6 72,0 76,8

ULS Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 554 0 18,6 82,9 18,8

ULS do Nordeste

   Bragança 217 229 2 0 47,3 48,8 214,8 139,0 46,7 45,2

   Macedo de Cavaleiros 33 58 0 1 69,9 72,3 133,9 138,2 60,8 68,8

   Mirandela 15 30 0 0 56,1 52,9 91,0 106,9 55,9 55,1

Fonte: CTH, 21 de maio 2014

Mediana do tempo até à 
realização da primeira 

consulta (dias)

ARS de 
destino do 

pedido
Hospital de destino do pedido

Consultas realizadas 
dentro do tempo

Consultas realizadas fora 
do tempo

Tempo médio de resposta 
ao pedido (dias)

Tempo máximo de resposta 
ao pedido (dias)
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A 12 – Tempo de resposta garantido para consulta (psiquiatria da I&A) por instituição hospitalar (SP) 

 
 
 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 77 117 33 31 158,0 96,6 1.317,1 260,8 n.a. n.a.

Hospital do Espírito Santo de Évora 43 89 30 15 186,1 81,1 1.317,1 244,2 86,9 62,1
ULS do Baixo Alentejo - Hospital José Joaquim 
Fernandes 34 28 3 16 102,4 133,1 601,8 260,8 93,7 120,6

ARS Centro 429 455 199 204 133,9 122,1 805,1 716,9 n.a. n.a.
CH Baixo Vouga - Aveiro 9 15 111 141 256,8 234,4 805,1 716,9 258,2 222,9
CH Tondela-Viseu - Hospital São Teotónio 68 73 18 14 96,8 87,6 344,0 359,0 71,9 54,7
CH Universitário de Coimbra - Hospital Pediátrico 230 295 19 38 92,4 87,0 243,7 217,8 99,9 81,9
Hospital Distrital da Figueira da Foz 29 9 43 10 167,1 160,7 320,7 256,0 160,0 152,9
ULS de Castelo Branco - Hospital Amato Lusitano 59 0 88,4 128,9 96,7
ULS da Guarda - Hospital Sousa Martins 34 63 8 1 111,2 66,2 409,7 130,0 113,9 76,9

ARS LVT 729 914 361 277 75,2 97,1 224,9 539,6 n.a. n.a.
CH de Setúbal 88 56 7 1 107,7 93,8 187,9 363,6 112,8 90,9
CH Lisboa Ocidental - Hospital São Francisco Xavier 220 260 13 9 75,4 60,3 224,9 258,7 69,8 55,9
CH do Médio Tejo - Hospital Nossa Senhora da 
Graça - Tomar 21 19 22 38 87,0 98,6 142,0 336,9 90,8 86,4

Hospital Beatriz Ângelo 162 268 292 219 67,4 152,1 209,4 539,6 65,4 140,4
Hospital de Vila Franca de Xira 8 0 24,6 55,6 17,8
Hospital Distrital de Santarém 229 273 26 2 73,8 42,7 186,1 256,8 79,8 41,8
Hospital Garcia de Orta 9 30 1 8 98,1 64,2 156,9 198,8 102,7 54,5

ARS Norte 1.652 2.006 526 827 99,2 108,2 1.070,7 1.283,0 n.a. n.a.
CH da Póvoa de Varzim/Vila do Conde 91 115 5 43 76,4 146,5 173,8 418,8 66,6 137,0
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho 341 353 11 1 34,0 31,0 560,9 136,8 23,8 26,0
CH Médio Ave
   Famalicão 12 40 9 2 184,8 86,4 374,8 236,1 145,8 80,7
   Sto Tirso 28 101 19 0 145,9 64,1 242,6 146,0 146,9 64,9
CH Porto
   Hosp. Cent. Esp. Crianças Maria Pia 461 3 9 0 47,9 72,2 1.070,7 76,6 39,9 71,0
   Hospital Geral de Santo António 8 537 0 13 25,8 60,6 67,7 173,7 16,3 58,3
CH São João - Hospital de São João 20 224 185,6 377,9 195,8
CH Trás-os-Montes e Alto Douro
   Hospital de Chaves 10 7 9 19 131,6 174,9 251,8 312,7 116,7 188,7
   Hospital de São Pedro de Vila Real 14 45 36 31 354,0 227,5 542,7 643,0 485,5 75,5
CH Tâmega e Sousa - Hosp. Padre Américo-Vale do 
Sousa 462 332 39 204 86,9 124,8 250,6 350,9 85,0 109,5

Hospital de Braga 41 23 329 241 206,0 233,3 735,6 754,4 151,0 169,5
ULS do Alto Minho - Viana do Castelo 92 123 58 44 120,8 115,7 338,8 297,2 128,3 130,8
ULS Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 196 0 23,9 146,7 18,7
ULS do Nordeste - Bragança 92 111 2 5 54,6 79,0 575,7 1.283,0 47,7 54,1

Fonte: CTH (Consulta a Tempo e Horas)

Mediana do tempo até à 
realização da primeira 

consulta (dias)
ARS de destino do 

pedido
Hospital de destino do pedido

Consultas realizadas 
dentro do tempo

Consultas realizadas fora 
do tempo

Tempo médio de resposta 
ao pedido (dias)

Tempo máximo de resposta 
ao pedido (dias)
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A 13 – Nº de consultas (psiquiatria de adultos) por instituição hospitalar (SP) 

 

2012 2013
ARS Alentejo 15.966 19.387
Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 6.037 7.298
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 5.960 7.138
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE - -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 3.969 4.951
ARS Algarve 14.514 14.402
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 14.514 14.402
ARS Centro 104.508 112.774
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 9.111 7.518
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 8.490 11.403
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 11.489 12.076
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 43.394 48.286
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 15.126 16.001
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 9.091 9.590
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 6.316 6.435
ARS LVT 201.097 214.177
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 13.267 12.100
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 1.183 1.659
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 17.959 16.791
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 13.732 13.284
Centro Hospitalar do Oeste 4.670 4.213
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 30.926 31.275
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 13.080 14.301
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa             59.051 59.078
Hospital de Cascais, PPP 3.979 5.691
Hospital de Loures, PPP 4.535 12.184
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP - 1.837
Hospital Distrital de Santarém, EPE 9.060 8.521
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 18.493 22.491
Hospital Garcia de Orta, EPE 8.494 8.110
ARS Norte 217.047 215.083
Centro Hospitalar de São João, EPE 27.186 26.343
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 17.291 12.702
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 13.443 12.508
Centro Hospitalar do Porto, EPE 8.365 9.791
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 7.734 6.743
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 579 159
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 29.776 28.732
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7.465 8.499
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 16.069 18.062
Hospital de Braga, PPP 18.371 15.271
Hospital de Magalhães Lemos, EPE                      46.406 48.746
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 5.294 6.455
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 9.534 11.204
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 5.073 5.132

Total 553.132 575.823
Nota: IPO e H. Prelada não foram considerados na análise apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

 Nº Consultas ARS
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 A 14 – Percentagem de primeiras consultas (psiquiatria de adultos) no total de consultas por instituição hospitalar 
(SP) 

 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 15.966 19.387 1.780 2.171 11% 11%
Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 6.037 7.298 604 776 10% 11%
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 5.960 7.138 741 736 12% 10%
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE - - - - - -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 3.969 4.951 435 659 11% 13%
ARS Algarve 14.514 14.402 1.670 1.730 12% 12%
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 14.514 14.402 1.670 1.730 12% 12%
ARS Centro 104.508 112.774 14.028 15.746 13% 14%
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 9.111 7.518 1.052 933 12% 12%
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 8.490 11.403 1.620 2.129 19% 19%
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 11.489 12.076 1.369 1.463 12% 12%
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 43.394 48.286 6.063 7.213 14% 15%
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 15.126 16.001 1.596 1.702 11% 11%
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 9.091 9.590 1.096 1.221 12% 13%
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 6.316 6.435 1.001 843 16% 13%
ARS LVT 201.097 214.177 23.583 25.045 12% 12%
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 13.267 12.100 1.208 1.053 9% 9%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 1.183 1.659 269 324 23% 20%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 17.959 16.791 1.707 1.488 10% 9%
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 13.732 13.284 1.479 1.411 11% 11%
Centro Hospitalar do Oeste 4.670 4.213 792 446 17% 11%
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 30.926 31.275 4.700 4.755 15% 15%
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 13.080 14.301 1.626 1.918 12% 13%
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 59.051 59.078 4.508 3.971 8% 7%
Hospital de Cascais, PPP 3.979 5.691 892 1.071 22% 19%
Hospital de Loures, PPP 4.535 12.184 2.350 3.428 52% 28%
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP - 1.837 - 940 - 51%
Hospital Distrital de Santarém, EPE 9.060 8.521 1.117 1.011 12% 12%
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 18.493 22.491 1.352 1.687 7% 8%
Hospital Garcia de Orta, EPE 8.494 8.110 947 920 11% 11%
ARS Norte 217.047 215.083 34.895 33.273 16% 15%
Centro Hospitalar de São João, EPE 27.186 26.343 3.526 3.554 13% 13%
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 17.291 12.702 3.532 2.126 20% 17%
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 13.443 12.508 1.577 1.361 12% 11%
Centro Hospitalar do Porto, EPE 8.365 9.791 1.845 1.861 22% 19%
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 7.734 6.743 2.746 2.290 36% 34%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 579 159 127 25 22% 16%
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 29.776 28.732 5.347 5.456 18% 19%
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7.465 8.499 1.023 1.345 14% 16%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 16.069 18.062 3.038 2.886 19% 16%
Hospital de Braga, PPP 18.371 15.271 3.369 2.570 18% 17%
Hospital de Magalhães Lemos, EPE 46.406 48.746 3.591 3.974 8% 8%
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 5.294 6.455 2.154 2.131 41% 33%
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 9.534 11.204 1.879 2.437 20% 22%
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 5.073 5.132 452 497 9% 10%

Total 553.132 575.823 75.956 77.965 14% 14%

Nota: IPO e H. Prelada não foram considerados na análise apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

ARS / Entidade Hospitalar
 Total Consultas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas
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 A 15 – Nº Consultas (psiquiatria da I&A) por instituição hospitalar (SP) 

 
 
 

2012 2013
ARS Alentejo 188 196
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE - -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 188 196
ARS Algarve 1.182 1.257
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 1.182 1.257
ARS Centro 12.849 14.818
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 1.025 1.189
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 1.374 1.969
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 1.569 1.627
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 5.241 7.365
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 1.342 1.342
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 882 451
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 790 875
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 626 0
ARS LVT 39.387 43.307
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 1.042 756
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 18.680 19.689
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 9.712 9.544
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 1.234 1.199
Centro Hospitalar do Oeste - -
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - -
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE - -
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - -
Hospital de Cascais, PPP - -
Hospital de Loures, PPP 1.569 2.990
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP - 469
Hospital Distrital de Santarém, EPE 2.457 2.985
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 1.711 2.109
Hospital Garcia de Orta, EPE 2.982 3.566
ARS Norte 39.877 51.045
Centro Hospitalar de São João, EPE 3.645
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE - -
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 1.674
Centro Hospitalar do Porto, EPE 20.756 20.777
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 1.750
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 1.575 2.030
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 5.772 5.591
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 2.060 2.118
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 4.346 4.624
Hospital de Braga, PPP - 3.114
Hospital de Magalhães Lemos, EPE - -
Hospital Santa Maria Maior, EPE - -
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 1.416 1.698
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 2.458 2.342
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 1.494 1.682

Total 93.483 110.623
Nota: IPO e Prelada foram retirados apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

 Nº Consultas ARS / Entidade Hospitalar
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 A 16 – Percentagem de primeiras consultas (psiquiatria da I&A) no total de consultas por instituição hospitalar 
(SP)  

 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 3.436 3.558 419 609 12% 17%
Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 1.306 1.459 199 228 15% 16%
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 1.942 1.903 170 346 9% 18%
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE - - - - - -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 188 196 50 35 27% 18%
ARS Algarve 1.182 1.257 125 122 11% 10%
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 1.182 1.257 125 122 11% 10%
ARS Centro 12.849 14.818 2.170 2.519 17% 17%
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 1.025 1.189 67 104 7% 9%
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 1.374 1.969 346 421 25% 21%
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 1.569 1.627 252 274 16% 17%
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 5.241 7.365 911 1.252 17% 17%
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 1.342 1.342 241 264 18% 20%
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 882 451 159 66 18% 15%
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 790 875 121 138 15% 16%
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 626 0 73 0 12% -
ARS LVT 39.387 43.307 4.811 4.872 12% 11%
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 1.042 756 126 84 12% 11%
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 18.680 19.689 1.803 1.599 10% 8%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 9.712 9.544 1.090 1.074 11% 11%
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 1.234 1.199 242 243 20% 20%
Centro Hospitalar do Oeste - - - - - -
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - - - - - -
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE - - - - - -
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - - - - - -
Hospital de Cascais, PPP - - - - - -
Hospital de Loures, PPP 1.569 2.990 652 685 42% 23%
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP - 469 0 123 - 26%
Hospital Distrital de Santarém, EPE 2.457 2.985 485 533 20% 18%
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 1.711 2.109 166 232 10% 11%
Hospital Garcia de Orta, EPE 2.982 3.566 247 299 8% 8%
ARS Norte 39.877 51.045 8.984 11.814 23% 23%
Centro Hospitalar de São João, EPE - 3.645 - 704 - 19%
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE - - - - - -
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE - 1.674 - 211 - 13%
Centro Hospitalar do Porto, EPE 20.756 20.777 3.929 3.985 19% 19%
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE - 1.750 - 290 - 17%
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 1.575 2.030 497 762 32% 38%
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 5.772 5.591 2.248 2.333 39% 42%
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 2.060 2.118 470 510 23% 24%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 4.346 4.624 726 760 17% 16%
Hospital de Braga, PPP - 3.114 - 672 - 22%
Hospital de Magalhães Lemos, EPE - - - - - -
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 1.416 1.698 675 757 48% 45%
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 2.458 2.342 229 585 9% 25%
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 1.494 1.682 210 245 14% 15%

Total 96.731 113.985 16.509 19.936 17% 17%
Nota: IPO e Prelada foram retirados apesar de terem produção em consultas de saúde mental
Área influência direta de acordo com os CENSOS 2011
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas Externas (base+adicional); Acumulado_N;Acompanhamento

ARS / Entidade Hospitalar
 Nº Consultas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas
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A 17 – Nº de sessões de hospital de dia de Psiquiatria (Adultos e I&A) na Comunidade e na Instituição 

 por instituição hospitalar (SP) 

 
 

2012 2013 2012 2013
ARS Alentejo 0 0 2.268 2.468
Hospital Espírito Santo de Évora, EPE - - 2.268 2.468

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE - - - -

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE - - - -

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE - - - -

ARS Algarve 0 2.108 6.411 6.874
Centro Hospitalar do Algarve, EPE - 2.108 6.411 6.874

ARS Centro 0 0 22.029 21.438
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - - 9.220 6.025

Centro Hospitalar de Leiria, EPE - - - -

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE - - 2.711 3.563

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE - - 6.920 8.468

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE - - 1.874 1.370

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE - - - -

Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE - - - -

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE - - 1.304 2.012

ARS LVT 8.435 8.396 75.625 72.971
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE - - 6.998 6.964

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - - 3.421 3.888

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE - - 7.096 6.993

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 798 861 9.950 7.298

Centro Hospitalar do Oeste - - 2.676 1.365

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - - 5.918 5.972

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE - - 3.359 3.372

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 7.637 7.535 20.768 20.539

Hospital de Cascais, PPP - - - -

Hospital de Loures, PPP - - 2.155 3.758

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP - - - -

Hospital Distrital de Santarém, EPE - - 2.871 2.960

Hospital Fernando da Fonseca, EPE - - 7.650 7.098

Hospital Garcia de Orta, EPE - - 2.763 2.764

ARS Norte 1.155 2.153 85.656 84.191
Centro Hospitalar de São João, EPE - - 13.762 6.690

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE - - 932 1.019

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE - - 2.899 2.911

Centro Hospitalar do Porto, EPE - - 2.972 5.078

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE - - 5.710 6.103

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE - - 1.354 1.664

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 102 19 9.792 9.845

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE - - 6.259 5.680

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - - 11.611 13.034

Hospital de Braga, PPP - - 2.996 3.113

Hospital de Magalhães Lemos, EPE 1.053 2.134 22.760 25.454

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE - - 383 520

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE - - 4.226 3.080

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE - - - -

Total 9.590 12.657 191.989 187.942
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Acumulado_N, Acompanhamento

ARS / Entidade Hospitalar

Sessões Hospital Dia
Psiquiatria (Adultos e I&A)

Comunidade

Sessões Hospital Dia
Psiquiatria (Adultos e I&A)

Instituição
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 A 18– Nº de consultas/visitas e número de doentes em serviço domiciliário em serviços de saúde mental (SP) 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
ARS Algarve 3.662 0 0 1.795 639 637
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 3.662 - - 1.795 639 637
ARS Centro 255 84 6.153 6.443 621 699
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - - 1.551 1.578 204 225
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 240 11 8 190 60 56
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE - - 315 312 0 51
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE - - 3.827 3.972 357 367
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 15 73 452 391 0 0
ARS LVT 409 51 6.822 8.200 1.537 1.367
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE - - 125 329 102 197
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 409 51 6.697 7.871 1.435 1.170
ARS Norte 177 13 5.575 5.186 818 756
Centro Hospitalar de São João, EPE 19 10 261 240 28 30
Centro Hospitalar do Porto, EPE - - 2.207 1.666 0 0
Hospital de Magalhães Lemos, EPE 158 3 3.107 3.280 790 726

Total 4.503 148 18.550 21.624 3.615 3.459
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Consultas/Visitas e Nº Doentes em Serviço Domiciliário em Hospitais Psiquiátricos �Acompanhamento; Acumulado_N

ARS / Entidade Hospitalar
Nº de Consultas 

em Serviço Domiciliário 
Nº de Visitas 

em Serviço Domiciliário 
Nº de Doentes acompanhados 

em Serviço Domiciliário 
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A 19 – Nº de doentes saídos (agudos) por instituição hospitalar (SP) 

 
 

2012 2013
ARS Alentejo 589 542
Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 335 248
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE - -
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE - -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 254 294
ARS Algarve 966 859
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 966 859
ARS Centro 4.282 4.002
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 371 280
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 656 750
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 497 476
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 1493 1240
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 508 477
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE - -
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 479 503
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 278 276
ARS LVT 6.840 6.580
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 603 660
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 160 142
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 454 385
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 328 378
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 685 776
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 567 546
Hospital Distrital de Santarém, EPE 568 495
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 410
Hospital Garcia de Orta, EPE 394 381
Hospital de Cascais, PPP 184 234
Hospital de Loures, PPP 351 445
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP - 156
Centro Hospitalar do Oeste - -
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 2136 1982
ARS Norte 6.877 7.053
Centro Hospitalar de São João, EPE 852 816
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 165 214
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE - -
Centro Hospitalar do Porto, EPE 123 111
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE - -
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE - -
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 434 416
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 372 353
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 475 480
Hospital de Magalhães Lemos, EPE 2892 3098
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE - -
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 460 479
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 371 395
Hospital de Braga, PPP 733 691

Total 19.554 19.036
Fonte: SICA, 19 de maio 2014; Nº de Doentes Saídos - Sem Transf Interna

ARS
Nº de Doentes Saídos
(sem transf internas)
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  A 20 – Produção por GDH por instituição hospitalar (SP) - 2012 

 
 

2012

GDH 424 425 426 427 428 429 430 431 432 743 744 745 746 747 748 749 750 751

Procedimentos em 
B.O., com o 

diagnóstico principal 
de doença mental

Reações agudas de 
adaptação e/ou 

doenças de disfunção 
psicossocial

Neuroses 
depressivas

Neuroses exceto 
as depressivas

Perturbações da 
personalidade e/ou 

do controlo dos 
impulsos

Perturbações 
orgânicas e/ou 
atraso mental

Psicoses
Perturbações 

mentais da 
infância

Outros diagnósticos 
de perturbações 

mentais

Abuso ou 
dependência de 

opiáceos, alta contra 
parecer médico

Abuso ou 
dependência de 
opiáceos, com 

CC

Abuso ou 
dependência de 
opiáceos, sem 

CC

Abuso ou 
dependência de 

cocaína ou de outras 
drogas, alta contra 

parecer médico

Abuso ou 
dependência de 

cocaína ou de outras 
drogas, com CC

Abuso ou 
dependência de 

cocaína ou de outras 
drogas, sem CC

Abuso ou 
dependência do 

álcool, alta contra 
parecer médico

Abuso ou 
dependência do 
álcool, com CC

Abuso ou 
dependência do 
álcool, sem CC

Alentejo 0 40 69 6 18 73 332 1 2 3 0 7 3 1 2 2 12 55 626 35.782 2%
HESE 0 17 40 5 14 29 198 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 22 331
ULSBA 0 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15
ULSLA 0 5 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 23
ULSNA 0 15 27 1 4 26 131 0 1 3 0 6 3 0 1 2 8 29 257
Algarve 2 92 129 30 60 54 459 58 6 0 0 2 4 3 31 2 24 34 990 32.234 3%
CHA 2 92 129 30 60 54 459 58 6 0 0 2 4 3 31 2 24 34 990
Centro 14 200 498 237 245 511 2.368 61 30 13 14 48 9 12 60 31 203 456 5.013 167.524 3%
CHBV 4 19 30 24 34 46 317 2 2 2 0 0 0 1 2 2 40 30 555
CHCB 17 98 9 9 30 162 8 1 0 2 7 0 0 2 8 23 63 442
CHL 1 38 68 40 63 94 374 4 2 1 0 6 0 1 7 5 21 67 792
CHTV 1 29 41 19 10 50 318 4 7 0 0 0 0 2 4 1 23 38 547
CHUC 8 78 197 124 118 191 818 35 15 10 12 28 6 8 37 13 71 168 1.937
ULSCB 0 7 16 16 7 51 141 3 2 0 0 3 2 0 5 0 13 42 308
ULSG 0 12 48 5 4 49 238 5 1 0 0 4 1 0 3 2 12 48 432
LVT 25 408 590 200 412 649 4.202 93 156 5 15 20 12 27 174 30 140 351 7.509 303.294 2%
CHBM 3 43 35 9 31 32 309 7 5 2 0 5 1 1 13 8 12 42 558
CHLC 0 39 21 19 4 65 75 34 3 0 3 1 0 5 7 2 34 4 316
CHLN 9 40 29 10 32 57 463 6 17 0 3 3 2 6 11 1 12 10 711
CHLO 1 34 14 6 30 37 286 7 105 0 1 2 2 4 37 2 8 15 591
CHMT 0 10 19 22 38 36 387 1 0 0 1 1 0 1 14 1 5 37 573
CHO 6 5 3 0 1 9 7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 3 42
CHPL 0 58 251 82 149 152 1.181 13 1 1 0 2 6 1 60 9 1 155 2.122
CHSE 1 5 8 3 10 36 314 5 7 0 1 1 0 2 1 1 5 6 406
HVFX 0 12 1 0 0 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5 39
HBA 2 31 14 8 35 41 220 5 2 0 0 2 0 2 3 0 4 17 386
HC 1 7 25 3 9 13 106 2 2 1 2 2 1 2 2 0 6 7 191
HDS 0 53 84 18 26 60 227 3 4 0 1 0 0 1 4 1 6 19 507
HFF 1 43 77 11 24 65 331 6 6 1 1 0 0 0 3 5 21 25 620
HGO 1 28 9 9 23 35 294 4 1 0 1 1 0 1 19 0 15 6 447
Norte 16 374 1.548 365 594 631 3.207 199 38 17 33 55 9 18 84 49 211 540 7.988 287.971 3%
CHAA 0 16 72 5 5 33 41 0 4 0 0 0 0 0 0 1 6 20 203
CHEDV 0 9 1 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 35
CHMA 0 2 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 23
CHP 1 9 20 20 1 16 30 14 6 0 0 1 0 3 2 1 9 6 139
CHPVVC 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 21
CHSJ 4 44 113 50 63 67 362 16 3 5 9 13 5 2 26 3 14 44 843
CHTMAD 2 32 113 14 13 57 145 17 6 1 0 0 0 0 0 4 29 54 487
CHTS 1 47 85 28 36 37 174 9 2 2 1 2 1 0 3 1 22 29 480
CHVNGE 2 9 103 38 33 56 200 8 2 0 1 2 0 3 11 7 14 20 509
HB 2 88 178 11 28 32 220 1 1 0 0 0 0 3 6 15 29 124 738
HML 0 58 725 128 366 192 1.543 117 5 9 21 34 3 4 27 5 25 150 3.412
ULSAM 2 40 111 53 46 63 219 3 6 0 0 3 0 2 7 3 28 69 655
ULSM 0 11 1 2 1 11 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 36
ULSN 2 8 25 15 1 51 266 9 3 0 0 0 0 0 1 7 8 11 407
Total Geral 57 1.114 2.834 838 1.329 1.918 10.568 412 232 38 62 132 37 61 351 114 590 1.436 22.126 826.805 3%
Fonte: DPS, BDGDH, junho 2014

% de 
episódios de 

Saúde 
Mental  no 

total de 
episódios

GCD 19 - Doenças e Perturbações Mentais GCD 20 - Uso de Álcool/Droga e Perturbações Mentais Orgânicas Induzidas por Álcool ou Droga
Total 

episódios 
GCD 19 e 
GCD 20

Total de 
episódios
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 A 21 – Produção por GDH por instituição hospitalar (SP) - 2013 

2013

424 425 426 427 428 429 430 431 432 743 744 745 746 747 748 749 750 751
Procedimentos 
em B.O., com o 

diagnóstico 
principal de 

doença mental

Reações agudas de 
adaptação e/ou 

doenças de disfunção 
psicossocial

Neuroses 
depressivas

Neuroses 
exceto as 

depressivas

Perturbações da 
personalidade 

e/ou do controlo 
dos impulsos

Perturbações 
orgânicas e/ou 
atraso mental

Psicoses
Perturbações 

mentais da 
infância

Outros diagnósticos 
de perturbações 

mentais

Abuso ou 
dependência de 

opiáceos, alta 
contra parecer 

médico

Abuso ou 
dependência de 

opiáceos, com CC

Abuso ou 
dependência de 
opiáceos, sem 

CC

Abuso ou 
dependência de 
cocaína ou de 
outras drogas, 

alta contra 

Abuso ou 
dependência de 

cocaína ou de outras 
drogas, com CC

Abuso ou 
dependência de 

cocaína ou de outras 
drogas, sem CC

Abuso ou 
dependência do 

álcool, alta contra 
parecer médico

Abuso ou 
dependência do 
álcool, com CC

Abuso ou 
dependência do 
álcool, sem CC

Alentejo 1 36 57 10 21 47 271 8 4 0 2 4 0 4 8 6 12 29 520 35.327 1%
HESE 0 10 19 8 17 10 161 7 0 0 1 1 0 1 0 0 4 8 247 12.215
ULSBA 0 4 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 8.927
ULSLA 1 5 1 1 0 13 2 0 2 0 1 0 0 2 0 1 3 2 34 5.011
ULSNA 0 17 35 1 4 19 108 1 0 0 0 3 0 1 8 5 4 17 223 9.174
Algarve 1 70 101 29 37 49 429 47 11 0 0 2 1 3 35 3 21 26 865 31.677 3%
CHA 1 70 101 29 37 49 429 47 11 0 0 2 1 3 35 3 21 26 865 31.677
Centro 12 220 484 243 262 525 2.187 80 27 4 7 24 13 7 56 29 163 360 4.703 163.588 3%
CHBV 3 13 35 36 23 47 287 7 5 0 0 1 0 0 4 3 20 27 511 17.857
CHCB 2 19 75 7 10 31 138 7 2 0 3 2 1 0 3 6 30 71 407 12.274
CHL 1 44 59 47 75 87 409 5 3 2 2 9 3 0 18 4 17 64 849 24.800
CHTV 0 46 67 15 14 56 284 10 2 0 1 1 0 2 3 4 33 28 566 24.514
CHUC 4 83 185 127 109 193 661 44 14 1 0 10 9 4 22 7 40 94 1.607 65.085
ULSCB 1 11 24 8 28 37 139 5 1 0 0 0 0 0 5 1 10 32 302 8.761
ULSG 1 4 39 3 3 74 269 2 0 1 1 1 0 1 1 4 13 44 461 10.297
LVT 39 455 577 231 384 665 4.479 105 263 2 13 30 12 26 133 32 155 347 7.948 299.863 3%
CHBM 1 51 35 4 44 31 315 12 1 0 0 3 1 2 8 4 6 41 559 12.184
CHLC 4 49 51 24 5 67 125 34 15 0 3 0 1 2 2 2 16 12 412 51.352
CHLN 10 57 26 13 37 53 516 7 14 0 0 2 1 6 10 0 9 16 777 43.828
CHLO 2 34 13 9 25 38 277 2 201 0 2 3 2 3 17 0 3 5 636 27.009
CHMT 3 19 16 24 29 50 359 11 3 0 0 0 0 2 5 1 8 43 573 17.410
CHO 11 1 1 1 1 22 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 55 15.452
CHPL 0 50 216 89 131 161 1.087 8 0 0 2 6 6 1 34 11 11 140 1.953 36
CHSE 1 13 3 2 14 46 422 5 7 0 1 0 0 1 4 2 5 10 536 15.486
HVFX 0 30 9 2 3 13 90 1 0 0 0 1 0 0 2 4 10 21 186 12.765
HBA 0 15 16 19 33 48 284 8 6 0 0 3 0 1 8 1 20 16 478 19.254
HC 1 9 23 5 20 13 141 2 3 0 1 4 0 3 7 0 12 6 250 13.603
HDS 1 42 80 22 11 45 218 4 5 0 0 2 1 1 14 2 3 17 468 16.739
HFF 4 51 72 6 6 45 358 5 6 2 1 2 0 2 9 4 31 12 616 33.154
HGO 1 34 16 11 25 33 284 2 2 0 2 4 0 2 13 1 12 7 449 21.591
Norte 22 277 1.518 439 645 625 3.338 244 50 13 26 52 14 20 78 54 185 480 8.080 280.713 3%
CHAA 1 21 52 3 21 51 59 1 7 0 0 0 0 2 2 3 13 14 250 21.461
CHEDV 0 10 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 2 32 20.493
CHMA 0 6 1 0 0 13 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 5 0 29 13.257
CHP 1 7 16 23 5 12 31 10 7 0 3 0 0 1 0 0 10 2 128 33.722
CHPVVC 0 0 0 2 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 19 7.928
CHSJ 6 38 122 49 48 68 333 33 10 4 4 13 3 10 23 3 20 27 814 43.629
CHTMAD 0 15 70 5 8 40 106 17 2 0 0 2 0 0 3 1 20 47 336 18.252
CHTS 2 32 102 42 34 36 180 5 0 1 1 0 0 0 3 0 20 19 477 21.457
CHVNGE 6 16 109 18 37 52 253 11 2 0 0 2 4 0 5 1 4 16 536 24.792
HB 1 41 182 15 35 40 214 1 0 0 1 4 0 3 3 12 13 118 683 27.338
HML 0 32 768 207 399 167 1.687 142 2 8 14 27 6 3 28 21 23 139 3.673 84
ULSAM 2 26 81 57 56 84 217 3 8 0 0 3 1 1 9 7 26 67 648 18.792
ULSM 1 16 4 3 0 14 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2 59 16.831
ULSN 2 17 11 15 2 37 250 14 9 0 1 0 0 0 1 5 10 22 396 12.677
Total Geral 75 1.058 2.737 952 1.349 1.911 10.704 484 355 19 48 112 40 60 310 124 536 1.242 22.116 811.168 3%
Fonte: DPS, BDGDH, junho 2014

% de 
episódios 
de Saúde 
Mental  no 

total de 
episódios

GCD 19 - Doenças e Perturbações Mentais GCD 20 - Uso de Álcool/Droga e Perturbações Mentais Orgânicas Induzidas por Álcool ou Droga
Total 

episódios 
GCD 19 e 
GCD 20

Total 
episódios 
2012 sem 
GCD 19 e 

20
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 A 22 – Distribuição dos médicos de psiquiatria de adultos por instituição hospitalar (SP.) 

 
 

Nº Total de horas 
semanais 

Nº Total de horas 
semanais 

Alentejo 12 492 5 280 17
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE 5 225 2 160 7
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (Hospitais)   (1) 4 145 1 40 5
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE (Hospitais) - - - - -
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) 3 122 2 80 5
Algarve 10 364 11 440 21
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 10 364 11 440 21
Centro 86 3.130 63 2.520 149
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 3 122 - - 3
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 8 286 8 320 16
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 10 385 6 240 16
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 43 1.505 35 1.400 78
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 12 455 8 320 20
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 1 40 0 0 1
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) 5 182 6 240 11
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) 4 155 - - 4
LVT 154 5.388 111 4.444 265
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 5 197 5 200 10
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - - - - -
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 14 511 14 560 28
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 9 337 2 80 11
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 6 240 2 80 8
Centro Hospitalar do Oeste 2 48 - - 2
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 27 898 24 960 51
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 47 1.629 42 1.684 89
Hospital de Vila Franca (PPP) 2 80 - - 2
Hospital Beatriz Ângelo (PPP) 9 311 - - 9
Hospital de Cascais (PPP) 5 130 - - 5
Hospital Distrital de Santarém, EPE 5 195 4 160 9
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 16 560 15 600 31
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada 7 252 3 120 10
Norte 128 4.570 95 3.800 223
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 7 260 7
Centro Hospitalar de São João, EPE 27 848 18 720 45
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 4 162 5 200 9
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 12 437 21 840 33
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 5 180 1 40 6
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 6 225 6
Centro Hospitalar do Porto. EPE 7 270 7
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 13 473 11 440 24
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim /Vila do Conde, EPE 2 55 2
Hospital de Braga (P.P.P.) 0
Hospital Magalhães Lemos, EPE 30 1.131 28 1.120 58
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospitais) 5 160 5
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) 7 258 9 360 16
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) 3 111 2 80 5
Total Geral 390 13.943 285 11.484 675
Fonte: Hospitais do Setor Público; atualizado em 2015

(1) Não está incluida 1 médica em regime de Contrato de Prestação de Serviços com 35h/semana.

      O médico interno identificado não exerce funções na ULSBA, EPE.

Médicos Médicos Internos 
Nº Total de 

Médicos ARS / Entidade Hospitalar



 

70 
 

A 23 – Distribuição dos médicos de psiquiatria da I&A por instituição hospitalar (SP) 

 
 
 

Nº Total de horas 
semanais 

Nº Total de horas 
semanais 

ARS Alentejo 2 260 0 160 2
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE 1 225 - 160 1
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (Hospitais)  (1) 1 35 - - 1
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) - - - - -
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE (Hospitais) - - - - -
ARS Algarve 1 40 0 0 1
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 1 40 0 0 1
ARS Centro 13 505 10 400 21
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 1 42 - - 1
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 2 80 - - -
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 2 80 - - 2
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 5 196 10 400 15
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 2 70 - - 2
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE - - - - -
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) 1 37 - - 1
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) - - - - -
ARS LVT 35 1.234 29 1.160 60
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 1 20 - - 1
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 15 562 24 960 39
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 3 111 5 200 8
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 1 40 - - 1
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 1 27 - - 1
Centro Hospitalar do Oeste - - - - -
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 1 35 - - 1
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - - - - -
Hospital de Vila Franca (PPP) 1 35 - - 1
Hospital Beatriz Ângelo (PPP) 3 75 - - 3
Hospital de Cascais (PPP) - - - - -
Hospital Distrital de Santarém, EPE 3 110 - - 3
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 2 70 - - 2
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada 4 150 - - -
ARS Norte 35 1.347 17 680 52
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 1 35 1
Centro Hospitalar de São João, EPE 3 120 3
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 1 42 1
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 3 122 3
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 1 35 1
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 1 35 1
Centro Hospitalar do Porto. EPE 15 581 17 680 32
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 4 147 4
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim /Vila do Conde, EPE 1 35 1
Hospital de Braga (P.P.P.) 1 40 1
Hospital Magalhães Lemos, EPE 0
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospitais) 2 80 2
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) 1 40 1
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) 1 35 1

86 3.386 56 2.400 136
Fonte: Hospitais do Setor Público; atualizado em 2015
(1)  A médica contabilizada é Pedopsiquiatra com 35h/semanais

Médicos Médicos Internos 
Nº Total de 

Médicos ARS / Entidade Hospitalar
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A 24 – Distribuição de enfermeiros por instituição hospitalar (SP) 

  

Nº Total de horas 
semanais 

Nº Total de horas 
semanais 

ARS Alentejo 29 703 16 360 45
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE 17 665 - - 17
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (Hospitais) - - 9 360 9
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE (Hospitais)  (1) 2 38 - - 2
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) 10 - 7 - 17
ARS Algarve 38 1.398 4 151 4
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 38 1.398 4 151 4
ARS Centro 219 8.145 95 3.617 293
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 15 571 3 106 18
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 30 1.145 8 284 38
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 21 932 6 143 6
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 112 3.920 62 2.480 174
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 21 840 8 320 29
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE     (2) - - - - -
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) 15 559 1 35 16
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) 5 178 7 249 12
ARS LVT 312 11.596 117 4.493 429
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 26 941 1 35 27
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 4 160 19 760 23
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 18 660 13 503 31
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 18 670 2 74 20
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 17 680 2 80 19
Centro Hospitalar do Oeste - - 3 120 3
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 23 920 18 720 41
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 159 5.850 7 257 166
Hospital de Vila Franca (PPP) 8 320 2 80 10
Hospital Beatriz Ângelo (PPP) - - 17 660 17
Hospital de Cascais (PPP) 8 280 6 200 14
Hospital Distrital de Santarém, EPE 6 215 9 320 15
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 25 900 - - 25
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada - - 18 684 18
ARS Norte  (3) 198 7.431 148 5.375 346
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 0 0 4 155 4
Centro Hospitalar de São João, EPE 25 1.000 14 560 39
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 9 360 5 200 14
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 14 537 9 348 23
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 9 355 9
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 0 0 3 115 3
Centro Hospitalar do Porto. EPE 15 570 8 320 23
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 18 692 6 223 24
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim /Vila do Conde, EPE 1 24 6 7
Hospital de Braga (P.P.P.) 28 1.085 10 398 38
Hospital Magalhães Lemos, EPE 51 1.984 72 2.668 123
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospitais) 5 6 1 16 6
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) 15 527 2 72 17
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) 8 291 8 300 16
Total Geral 796 29.273 380 13.996 1.117
Fonte: Hospitais do Setor Público; atualizado em 2015

(3)  Foi contabilizado o nº total de enfermeiros com a especialzação em "Saúde Mental e Psiquiátrica."

(2)  O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE possui uma Enfermeira Especialista em Psiquatria que não se encontra adstrita à 
especialidade.

Enfermeiros Enfermeiro Especialista
Nº Total de 

EnfermeirosARS / Entidade Hospitalar

(1)  Os enfermeiros identificados encontram-se abrangidos por protocolo estabelecido entre aUnidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, EPE  e o Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 
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A 25 – Distribuição de outros profissionais por instituição hospitalar (SP) 

  

ARS / Entidade Hospitalar Nº de Psicólogos 
Clínicos

Nº de Técnicos de 
Serviço Social

Nº de Terapeutas 
Ocupacionais

Nº de Terapeutas 
da Fala

ARS Alentejo 10 6 4 4
Hospital Espírito Santo - Évora, EPE 2 2 2 2
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (Hospitais) 5 2 1 1
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE (Hospitais)
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (Hospitais) 3 2 1 1
ARS Algarve 9 2 3
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 9 2 3 -
ARS Centro 33 23 12 2
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4 1 2 1
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 2 2 - -
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 5 3 3 -
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 14 10 5 -
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 3 2 1 -
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE  (1) 1 3 0 1
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (Hospitais) 1 1 - -
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (Hospitais) 3 1 1 -
ARS LVT 121 43 37 4
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 2 1 1 -
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 11 3 1 3
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 12 3 1 -
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE - 3 - 1
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 3 1 2 -
Centro Hospitalar do Oeste - - - -
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 5 3 1 -
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 49 19 20 -
Hospital de Vila Franca (PPP) 2 1 1 -
Hospital Beatriz Ângelo (PPP) 12 - 2 -
Hospital de Cascais (PPP) 4 1 - -
Hospital Distrital de Santarém, EPE 6 2 2 -
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 7 4 5 -
Hospital Garcia da Orta, EPE - Almada 8 2 1 -
ARS Norte 101 41 19 5
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 4 1 1
Centro Hospitalar de São João, EPE 24 3 6
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 12 2 2
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 6 1
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 3 1
Centro Hospitalar do Porto. EPE 14 2
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 6 3 1
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim /Vila do Conde, EPE 2 1
Hospital de Braga (P.P.P.) 4 8 2 2
Hospital Magalhães Lemos, EPE 9 10 5
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospitais) 7 9 3
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospitais) 3 1
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (Hospitais) 1
Total Geral 274 115 75 15
Fonte: Hospitais do Setor Público; atualizado em 2015
(1) A Terapeuta da Fala encontra-se a exercer funções no Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE pelo período de 12 meses ao abrigo dos 
Estágios Emprego do IEFP.
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A 26 – Rácios constantes das Redes de Referenciação em vigor 
 

 
 
 
 

 

Psiquiatria de adultos (*)
1 Psiquiatra Chefe de Serviço 75 000 habitantes
1 Psiquiatra Assistente/Assistente Graduado 25 000 habitantes
1 Psicólogo Clínico 50 000 habitantes
6 Enfermeiros 50 000 habitantes
1 Assistente Social 50 000 habitantes
1 Terapeuta Ocupacional 50 000 habitantes
1 Secretária Clínica / Equipa Médico-Social

Psiquiatria da Infância e Adolescência (*)
1 Psiquiatra da Infância e da Adolescência 66 000 habitantes
1 Psicólogo Clínico 66 000 habitantes
1 Enfermeiro Especialista 66 000 habitantes
1 Assistente Social 66 000 habitantes
1 Educador de Infância 200 000 habitantes
1 Técnico de Reabilitação e Educação Especial 200 000 habitantes
1 Terapeuta da Fala 200 000 habitantes
1 Secretária de Administração / Unidade Funcional

(*) Conferência sobre Saúde Mental "Saúde Mental. Proposta para a mudança" – Direcção-Geral da Saúde 1995

O n.o de camas recomendadas para internamento em Psiquiatria da Infância e da Adolescência é de 3 camas / 
100 000 habitantes.

O rácio de psiquiatras da infância e da adolescência necessário para responder às necessidades de uma área 
assistencial é calculado com base na população dos zero aos 17 anos e 364 dias da área de atracção de um 
hospital. Recomenda-se o rácio de 1 para 12000 habitantes desta faixa etária.
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A 27 – Necessidades estimadas em recursos humanos 

  

Médicos 
psiq Enfermeiros Psicólogos 

clínicos
Assistentes 

Sociais
Terapeutas 

ocupacionais
Médicos 

psiq Enfermeiros Psicólogos 
clínicos

Assistentes 
Sociais

Educador 
de infância

Tec Reab 
Educ Espec

Terapeuta 
da fala

4/75.000 6/50.000 1/50.000 1/50.000 1/50.000 1/66.000 1/66.000 1/66.000 1/66.000 1/200.000 1/200.000 1/200.000 1/10.000

ARS Alentejo 509.849 27 61 10 10 10 8 8 8 8 3 3 3 51
Beja 152.758 8 18 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 15
Évora 166.726 9 20 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 17
Portalegre 118.506 6 14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 12
Setúbal 71.859 4 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
ARS Algarve 451.006 24 54 9 9 9 7 7 7 7 2 2 2 45
Faro 451.006 24 54 9 9 9 7 7 7 7 2 2 2 45
ARS Centro 1.801.022 96 216 36 36 36 27 27 27 27 9 9 9 180
Aveiro 390.822 21 47 8 8 8 6 6 6 6 2 2 2 39
Castelo Branco 196.264 10 24 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 20
Coimbra 430.104 23 52 9 9 9 7 7 7 7 2 2 2 43
Guarda 160.939 9 19 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 16
Leiria 351.126 19 42 7 7 7 5 5 5 5 2 2 2 35
Viseu 271.767 14 33 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 27
ARS LVT 3.603.374 192 432 72 72 72 55 55 55 55 18 18 18 360
Leiria 119.804 6 14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 12
Lisboa 2.250.533 120 270 45 45 45 34 34 34 34 11 11 11 225
Santarém 453.638 24 54 9 9 9 7 7 7 7 2 2 2 45
Setúbal 779.399 42 94 16 16 16 12 12 12 12 4 4 4 78
ARS Norte 3.682.370 196 442 74 74 74 56 56 56 56 18 18 18 368
Aveiro 323.378 17 39 6 6 6 5 5 5 5 2 2 2 32
Braga 848.185 45 102 17 17 17 13 13 13 13 4 4 4 85
Bragança 136.252 7 16 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 14
Porto 1.817.172 97 218 36 36 36 28 28 28 28 9 9 9 182
Viana do Castelo 244.836 13 29 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 24
Vila Real 206.661 11 25 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 21
Viseu 105.886 6 13 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 11
Total 10.047.621 536 1.206 201 201 201 152 152 152 152 50 50 50 1.005
Cálculo com base ns Conferência sobre Saúde Mental "Saúde Mental. Proposta para a mudança" – Direcção-Geral da Saúde 1995, RRHPSM 2004 e Censos 2011

ARS / Distrito Total da População 
Censos 2011

Psiq Adultos Psiq I&A Nº de camas
(dts agudos) 
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A 28 – Carências estimadas [Necessidades - Existências] em Recursos Humanos e Nº de camas 

 

 

ARS Alentejo 509.849 12 2 45 10 6 4 4 34 15 6 24 8 12 6 4 17
Beja 152.758 4 1 17 5 2 2 1 0 4 1 4 0 3 1 1 15
Évora 166.726 5 1 9 2 2 1 2 23 4 2 14 4 4 2 1 -6
Portalegre 118.506 0 0 2 3 2 1 1 11 6 2 14 1 2 1 1 1
Setúbal 71.859 3 0 17 0 0 0 0 0 1 1 -7 3 3 1 1 7
ARS Algarve 451.006 10 1 4 9 2 3 0 46 14 6 57 7 14 6 7 -1
Faro 451.006 10 1 4 9 2 3 0 46 14 6 57 7 14 6 7 -1
ARS Centro 1.801.022 86 13 293 33 23 12 2 268 10 14 -50 30 40 24 25 -88
Aveiro 390.822 10 2 6 5 3 3 0 30 11 4 47 9 11 5 6 9
Castelo Branco 196.264 7 1 30 7 2 2 1 31 3 2 -3 0 5 2 2 -11
Coimbra 430.104 44 5 174 15 13 5 1 96 -21 2 -116 0 2 4 5 -53
Guarda 160.939 5 1 16 1 1 1 0 24 4 1 6 5 5 2 2 -8
Leiria 351.126 8 2 38 2 2 0 0 43 11 3 9 10 10 7 5 -8
Viseu 271.767 12 2 29 3 2 1 0 44 2 2 8 7 8 4 4 -17
ARS LVT 3.603.374 154 35 429 121 43 37 4 374 38 20 58 6 84 35 50 -14
Leiria 119.804 2 0 3 0 0 0 0 0 4 2 13 4 4 2 2 12
Lisboa 2.250.533 120 25 327 102 34 31 3 255 0 9 -23 -23 45 14 31 -30
Santarém 453.638 11 4 34 9 3 4 0 42 13 3 27 7 13 5 7 3
Setúbal 779.399 21 6 65 10 6 2 1 77 21 6 40 17 21 14 11 1
ARS Norte 3.682.370 128 35 346 101 41 19 5 320 68 21 152 28 88 55 50 48
Aveiro 323.378 7 1 4 4 1 1 0 0 10 4 40 7 10 5 5 32
Braga 848.185 11 3 50 13 10 2 2 12 34 10 65 17 20 15 11 73
Bragança 136.252 3 1 16 0 1 0 0 28 4 1 2 5 4 3 2 -14
Porto 1.817.172 96 28 245 74 28 16 3 232 1 0 1 -10 36 20 24 -50
Viana do Castelo 244.836 7 1 17 3 1 0 0 24 6 3 16 6 8 5 4 0
Vila Real 206.661 4 1 14 7 0 0 0 24 7 2 14 0 7 4 3 -3
Viseu 105.886 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 14 4 4 2 2 11
Total 10.047.621 390 86 1117 274 115 75 15 1.042 146 66 241 79 238 126 136 -37

(*) Terapeutas da fala, Educadores de infância, Psicopedagogos e Técnicos de Reabilitação e Educação Especial

Nota: Alguns distritos (Aveiro, Leiria, Setúbal e Viseu) dividem-se por mais do que uma região, encontrando-se os recursos registados na área onde se situam.

ARS / Distrito
Médicos 
psiq I&A Enfermeiros Psicólogos 

clínicos
Assistentes 

Sociais
Terapeutas 

ocupacionais
Outros

(*)Enfermeiros Psicólogos 
clínicos

Assistentes 
Sociais

Terapeutas 
ocupacionais

Outros
(*)

Médicos 
psiq Ad

Total da 
População 

Censos 2011

Existências Carências (Necessidades - Existências)
Psiq Adultos e Infância e Adolescência (agregados) Nº de 

camas
(dts 

agudos 
S.P.) 

Psiq Adultos e Infância e Adolescência (agregados) Nº de 
camas

(dts 
agudos 

S.P.) 

Médicos 
psiq Ad

Médicos 
psiq I&A
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A 29 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Alentejo 

 
 
 

A 30 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Algarve 

 

ACES CRI

S. Mamede CRI Portalegre

Alentejo Central CRI Évora

CRI Baixo Alentejo

Alentejo Litoral

ULS Litoral Alentejano CRI Baixo Alentejo

Alentejo Litoral Alentejo Litoral
Fonte: ARS Alentejo

Baixo Alentejo

ACES CRI

Barlavento

Central

Sotavento
Fonte: ARS Alentejo

CRI do Algarve
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A 31 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Centro 

 
 

A 32 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde de LVT 

 

ACES  / ULS CRI

CRI de Coimbra

CRI de Coimbra

CRI de Aveiro
Baixo Vouga CRI de Aveiro
Cova da Beira CRI de Castelo Branco

CRI de Coimbra
CRI de Leiria

Pinhal Litoral CRI de Leiria
Dão Lafões CRI de Viseu
ULS de Castelo Branco CRI de Castelo Branco
ULS da Guarda CRI da Guarda
Fonte: ARS Centro

Baixo Mondego

Pinhal Interior Norte

ACES CRI

Amadora 
Sintra 
Lisboa Ocidental e Oeiras 
Cascais
Estuário do Tejo
Lisboa Central 
Loures-Odivelas
Oeste Norte
Oeste Sul 
Almada - Seixal 
Arco-Ribeirinho
Arrábida
Médio Tejo 
Lezíria 
Lisboa Norte 
Lisboa Central 
Lisboa Ocidental e Oeiras 
Fonte: ARS Centro

UD Taipas

Lisboa Ocidental

Lisboa Oriental

Oeste

Península de Setúbal

Ribatejo
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A 33 – Correspondência entre ACES/CRI na Região de Saúde do Norte 

 
 

 

ACES CRI

CRI Braga
CRI Vila Real

Alto Tâmega e Barroso CRI Vila Real

Aveiro Norte CRI Porto Central
CRI Braga
CRI Porto Central
CRI Vila Real

Barcelos/Esposende CRI Braga
Braga CRI Braga

Douro Sul CRI Vila Real

Espinho/Gaia CRI Porto Central

Famalicão CRI Braga

Feira / Arouca CRI Porto Central
Gaia CRI Porto Central
Gerês/Cabreira CRI Braga
Gondomar CRI Porto Oriental

CRI Porto Oriental
CRI Porto Ocidental

Marão e Douro Norte CRI Vila Real

CRI Porto Ocidental
CRI Porto Central
CRI Porto Oriental
CRI Porto Central

Póvoa do Varzim/Vila do Conde CRI Porto Ocidental

Santo T irso/Trofa CRI Porto Ocidental

Vale do Sousa Norte CRI Porto Oriental
Vale do Sousa Sul CRI Porto Oriental
ULS Alto Minho CRI Viana do Castelo
ULS Matosinhos CRI Porto Ocidental
ULS Nordeste CRI Bragança
Fonte: ARS Norte

Porto Oriental

Alto Ave

Baixo Tâmega

Maia/Valongo

Porto Ocidental
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A 34 – Proposta de calendarização relativa à integração das unidades de intervenção local nos comportamentos aditivos 

 

1º 2º 3º
Introdução da metodologia de contratualização 
Integração da informação
Ajustar as áreas de referenciação das unidades assistenciais das diferentes redes
Formalizar e estabelecer de protocolos clínicos

Aproveitamento de sinergias entre 
redes

identificação de projetos de intervenção conjuntos com outras unidades de outras redes de 
cuidados

Ampliar o objeto assistencial
Elaborar plano de ação e implementação de projetos de intervenção nos novos 
comportamentos aditivos

 Melhorar o acesso, através da 
maior capilaridade da rede de 
cuidados primários

Implementar em cada ACeS um conjunto de medidas de integração dos CAD, constituído por: 
i. Ministrar formação em CAD a profissionais do ACeS, sobretudo em matéria de prevenção e 
diagnóstico;
ii. Implementar o Plano de Troca de Seringas, com parecer das DICAD;
iii. Implementar a toma da metadona;
iv. Implementação Audit;
v. Implementação Assist;
vi. Implementação de Consulta Descentralizada de CAD;

Harmonização de normas de orientação clínica no domínio dos CAD com as NOC em geral

Estabelecer um plano para a acreditação harmonizada dos CRI's de acordo com o sistema de 
acreditação em vigor no Ministério da Saúde

UD's e UA's
Integração nas Unidades 
Hospitalares Especializadas de 
Saúde Mental

Produção de medidas legislativas e integração de fato

Revisão da capacidade instalada

Revisão da disposições legais e regulamentares 

CT's
Harmonização e enquadramento 
formal das CT enquanto tipologia  
CCISM específica para os CAD

Revisão de mecanismos referenciação e de controlo da adequação terapêutica

Tipo de Unidade Objetivo Estratégico Medida

CRI's

Melhorar integração de cuidados

Melhorar a articulação

 Melhorar a qualidade assistencial

Semestres
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A 35 – Análise SWOT - Integração dos CRI nos ACES e das UD e UA em unidades hospitalares 
 
CRI 
PONTOS FORTES  

• Serviços especializado 
• Sistema Informação multidisciplinar (SIM) 
• Qualificação dos RH/Existência de equipas multidisciplinares 
• Proximidade ao grupo alvo 
• Desconcentração das equipas/serviços diferenciados 
• Reforçar e ajustar as intervenções em função das necessidades 
• Alargamento da intervenção aos comportamentos aditivos 

PONTOS FRACOS 
• Redução Recursos Humanos (médicos e enfermeiros) 
• Reorganização dos serviços 
• Insuficiente definição dos circuitos de comunicação interna e externa 
• Pouca visibilidade do trabalho realizado 
• Não integração do SIM nos  SI do SNS 
• Pouca clareza face à articulação DICAD/SICAD 

OPORTUNIDADES 
•  Estrutura de coordenação regional 
•  Multiplicidade de respostas na comunidade 
•  Definição de estratégia regional para os CAD 
•  Articulação com parceiros 
•  Alargamento do SIM ao universo assistencial 
•  Integração no SNS 
• Rentabilização de recursos 

AMEAÇAS 
• Agravamento da situação socioeconómica dos cidadãos 
• Recrudescimento dos consumos, tráfico e criminalidade 
• Novas substâncias psicoativas 
• Mutação e representação social do fenómeno 
• Dificuldade de sustentabilidade do SNS 
• Redução dos financiamentos para projetos de intervenção 

comunitária 
• Fraca perceção dos CAD como doença 
• Perda de identidade 

UDs e UAs 
PONTOS FORTES  

•  Maior proximidade e acessibilidade 
•  Aumento da eficiência e potenciação do desenvolvimento e 

investigação 
•  Existência de uma equipa especializada e multidisciplinar, com 

formação permanente nesta área, que possa dar resposta imediata 
às solicitações  

•  O trabalho de equipa como fundamental para tratar todas as 
vertentes ligadas às dependências 

PONTOS FRACOS 
•  Dispersão de meios e recursos nos SSM/HP e sua subalternização  
•  A direção/administração dos SLSM/HP tenderá a subalternizar 

estes cuidados na gestão de todas as necessidades e terá 
dificuldade em resistir-lhe 

• A constituição de unidades funcionais nos SLSM/HP não combaterá 
o estigma relativamente a estes doentes 

• Não resulta qualquer conclusão no sentido de maior eficiência 
financeira 

OPORTUNIDADES 
•  Reforço da condição das dependências de substâncias psicoativas 

e de álcool como parte integrante das perturbações na esfera da 
saúde mental 

•  A criação duma unidade funcional específica poderia limitar essa 
dispersão e podem ser aqueles riscos minorados  

•  Garantia de uma real articulação com os cuidados hospitalares 
•  Dispor de melhores recursos e estratégias terapêuticas adaptadas 

às necessidades dos adictos e ao estado de dependência 

AMEAÇAS 
• Potenciação da dispersão de recursos 
• Não pode concluir-se que esta integração trará ganhos assistenciais 
• O combate ao estigma que ainda existe a respeito destes doentes  

deve ser progressivo e com um risco controlado de não os afastar 
• Alguns riscos de desagregação que estão isolados no modelo atual 

CTs 
PONTOS FORTES  

•  Partilha de encargos com a Segurança Social 
PONTOS FRACOS 

•  Não previsão do papel das comunidades terapêuticas públicas 
(referencial para a formação profissional e desenvolvimento do 
conhecimento) 

OPORTUNIDADES 
•  Melhor aproveitamento dos recursos, em particular onde eles são 

mais escassos 

AMEAÇAS 
• Descaracterização das Unidades, caso percam a natureza 

especializada 
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A 36 – Comentários Consulta Pública – Comportamentos Aditivos 

 
 
 

Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição

"- A integração das Unidades de Desabituação nos hospitais gerais não está justificada pelo GT. Separar as UD dos CRI é desintegrar. O modelo é integrado não apenas porque há 
CRIs, mas porque também há UDs, o que exige um serviço vertical que permite uma coerência de actuação em todo o país."

"- Porque as UD tratam quadros de privação de substâncias psicoactivas/álcool , constituindo esta a sua particular especialização, não nos parece que, quer nos hospitais gerais, quer nos 
hospitais psiquiátricos haja ganhos assistenciais para os doentes."
"Relembramos que o início da intervenção nesta problemática, ocorreu nos anos 80 no hospital Santa Maria, pela impossibilidade de uma resposta adequada e eficaz que deu origem à criação deste 
modelo integrado."

Comentários - COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

"Com a extinção do IDT e consequente criação do SICAD e integração das unidades locais na ARS, verificou-se, de imediato, o comprometimento da articulação interinstitucional  e 
consequentemente uma diminuição da sua qualidade interventiva e respostas eficazes."

"- Quanto às Comunidades Terapêuticas que se destinam ao tratamento de utentes quando o tratamento ambulatório se revela insuficiente, estas não podem ser consideradas unidades de 
cuidados continuados, mas sim de cuidados de longa duração especializada, tendo em conta a definição da OMS do que são cuidados continuados – “Long- term care  inclui actividades 
destinadas a pessoas que não têm capacidade para auto-cuidado a longo prazo, prestadas por cuidadores ….” Nesta definição ficam de fora serviços abrangidos pelas definições anteriores dado 
que, para a OMS, “Long-term care não inclui prevenção, tratamento de doença crónica ou reabilitação” , que é precisamente o trabalho que as CT fazem com os utentes com esta problemática. 
Assim, podemos concluir que não faz qualquer sentido desarticular as CT do projecto integrado ."

"As restrições de área de referenciação às unidades de desabituação e às CT não se adequam às características desta população que, em muitas situações precisam de um 
afastamento físico quer do meio envolvente, quer da própria família, para não falar de situações disciplinares/experiências negativas numa CT , tão habituais nesta população e 
mesmo da adequação do modelo terapeutico da CT a cada utente."

"Consideramos fundamental que se mantenham critérios e métodos de seguimento e tratamento uniformes, que permitam a mobilidade geográfica dos utentes em função das suas 
necessidades."

 UD-Centro das 
Taipas Equipa da UD

"O Grupo de trabalho salienta, a partir da análise efectuada, que ficou comprovada  a “validade do modelo de respostas integradas em Portugal para o tratamento dos comportamentos 
aditivos e dependências, avaliado por entidades externas e que colocou Portugal num lugar cimeiro a nível internacional nesta matéria, sendo, pois desejável a manutenção desta abordagem… a 
preservação deste modelo, com a sua abordagem específica.” (sic, pág.7)

"Parece-nos que os méritos reconhecidos ao modelo integrado não são coerentes com as conclusões do documento , uma vez que:"
"- Não se fez um estudo da realidade actual, nomeadamente das unidades de internamento (UD e UA) e não se pode pensar o modelo de integração sem que as estruturas tenham 
intervenção no terreno;"

Unidade de 
Alcoologia de Lisboa Alfredo Frade Director Unidade de 

Alcoologia

Relativamente ao Despacho 3250/4 de 19/2/2014 a "decisão do Sr. Secretário de Estado da Saúde não se baseia em nenhuma auscultação a utentes e a técnicos no terreno e fundamentalmente 
não se alicerça em nenhum balanço da integração nas ARS nestes últimos 3 anos que justifique a presente alteração organizacional. Ou seja, não se percebe o porquê desta alteração, o porquê 
de ser diferente para umas e outras estruturas e o porquê de ser agora."

" O Grupo de Trabalho que é chamado a pronunciar-se, acaba por tomar como boas essas decisões OU, PELO MENOS, INICIA A ARGUMENTAÇÂO A PARTIR DELAS, apenas 
fazendo “correções” e não indo ao fundo da questão . Ou seja, permite-se opinar sobre as Comunidades Terapêuticas, por exemplo, o que faz bem, mas nada diz sobre outras opções 
possíveis para o sector. "
"No resultado final, e para abreviar, o Grupo de Trabalho NÃO ACEITA, e bem, que os CRI passem para os ACES, mantendo-se nas ARS, argumentando com o perigo da 
“desintegração da resposta assistencial” mas, contraditoriamente, ACEITA situação diversa para as Unidades de Desabituação e de Alcoologia que passarão a “funcionar em 
estabelecimentos  especializados de psiquiatria … tendencialmente em hospitais gerais ”(ponto 6.2 pág.37). Ou seja, o perigo que existe para as primeiras estruturas não existe para as 
segundas?"

"PROPOMOS QUE O NOSSO AMBULATÓRIO SEJA CONSIDERADO PARTE INTEGRANTE do novo mapa da saúde mental em Portugal,  não sendo separado da restante unidade 
funcional - Unidade de Alcoologia de Lisboa - que se prevê transferir da ARSLVT para a Psiquiatria."
"PROPOMOS QUE A UAL SE MANTENHA NA REDE EXISTENTE COMO NÍVEL 3 COM LIGAÇÃO AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS, AOS CRIS E À SAÚDE MENTAL E CONTINUE COM 
ACESSO DIRETO DOS UTENTES ."

"PROPOMOS MANTER A FORMAÇÃO DOS PARCEIROS DA REDE DE REFERENCIAÇÃO BEM COMO ALARGÁ-LA À SAÚDE MENTAL E À PSIQUIATRIA ."

"PROPOMOS PARTILHAR ESTE NÍVEL DE INTERVENÇÕES OFERECENDO UMA MAIS- VALIA DE COMPLEMENTARIDADE À SAÚDE MENTAL ."



 

82 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição
Comentários - COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

Unidade de 

Alcoologia de 

Coimbra

Ana Maria Feijão 

Neves da Silva 

Gomes

 Coordenadora da 

UA Coimbra

"Manifestar a estranheza de todos os profissionais da área dos comportamentos aditivos desde logo com a publicação de dois Despachos aparentemente contraditórios em 
Fevereiro de 2014. O Despacho nº 3250/2014 cria o grupo de trabalho que irá estudar a forma de proceder e propor um calendário para a integração…das Unidades de Alcoologia e das 
Unidades de Desabituação em instituições hospitalares, assumindo que o grupo de trabalho vai estudar o como e o quando de um facto decidido."

"As sucessivas integrações com extinção de serviços e reestruturações múltiplas não contribuem para a estabilidade, a produtividade e a qualidade dos serviços . A integração das 

Unidades nas ARSs decorreu durante dois anos até tudo estar organizado e funcionante e no mesmo momento em que se formaliza a conclusão desse processo anunciar nova integração é, no 

mínimo, desestabilizador."

"Em conclusão diria que:

• Após a conclusão e a formalização do processo de integração das Unidades nas ARS s e sem que esteja concluída a reestruturação dos serviços de Psiquiatria e muito menos uma harmonização 
da Saúde Mental, este não me parece o momento para se calendarizar a integração destas Unidades naqueles serviços
• As Unidades especializadas, embora integradas num futuro mais alargado, na área da saúde Mental, deverão ter assegurados não só a autonomia técnica, (expressão vaga e 
pouco clarificadora), mas a sua identidade e o reconhecimento de que se trata de uma área particular dentro da Saúde Mental com grande especificidade , e interdisciplinaridade 

ainda maior que outras áreas da saúde Mental.

• Considero que deve efectivamente haver uma harmonização a nível nacional, pese embora o mérito reconhecido pelo Grupo de trabalho de estratégias regionais para os CAD , 

mas que esta pode ser feita estudando-se os casos de sucesso existentes e tentando perceber porque funcionam e como alargar esse modelo a outros serviços. Penso que seria uma boa prática que 

evitaria mais precipitações com todos os danos muitas vezes irreversíveis daí resultantes."

CRI Lisboa Oriental José Pádua Psiquiatra

"Página 38 As unidades de Desabituação não tratam apenas os quadros de privação de drogas e/ou álcool, a sua mais importante função (a meu ver ) é a estabilização em 
doentes de duplo diagnóstico  - Doença Mental e Abuso de Substancias, é esta a sua particular especialização e não vejo que isto possa ser feito em camas de hospitais gerais nem em 

enfermatrias de psiquiatria. E também são necessárias para a indução de tratamentos de manutenção com opiódes em casos dificeis e com comorbilidade somática , bem como para a 

cessação desses tratamentos em casos dificeis. 

As unidades de Desabituação e as Comunidades Terapeuticas nunca tiveram restrições de área de refenciação , sempre receberam utentes de todo o país e das regiões 
autónomas e considero que é muito importante que assim continue  para que utentes que tiveram problemas disciplinares numa das unidades ( ou que tiveram más experiencias) possam 

recorrer a uma unidade noutra região (para não falar de utentes que tenham um familiar internado numa unidade possam recorrer a outra)."

 "Pág 75 Ao calendarizar as melhorias da articulação e harmonização dos CRI com os ACeS parece-me que as acções agrupadas no item "melhorar o acesso através da maior capilaridade" seriam 

as prioritárias."

"Pág 37 Concordo com as premissas e a conclusão que não é oportuna a integração dos CRI com os ACeS . è fundamente que os CRI de todo o país mantenham uma uniformidade de 

critérios e métodos de seguimento e tratamento pois é isso que permite a mobilidade geográfica dos utentes em função das oportunidades de trabalho e dos apoios familiares, A base de dados única a 

nível nacional (SIM) tem tido uma ferramenta preciosa e indispensável"
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Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição

Centro Hospitalar São 
João

Antonio Roma Torres

Patrícia Rocha 

Director da Clínica de 
Psiquiatria e Saúde 

Mental

Vogal Gestora da 
Clínica de Psiquiatria 

e Saúde Mental

Comentários - COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

6. Calendário de integração dos CRI nos ACeS 
a) a lógica da inclusão da Saúde Mental e dos Comportamentos Aditivos e Dependências no objecto do mesmo grupo de trabalho só pode ser a da evidência do benefício de um 
tratamento conjunto das duas áreas, sem obviamente deixar de lado o sucesso da resposta na área da toxicodependência e a experiência adquirida nas respostas a nível técnico;
b) a extinção do IDT e a sua reconversão só pode ter justificação na real alteração epidemiológica da situação da toxicodependência  que é hoje um fenómeno com menor dimensão 
que nos anos 80 e portanto com menor pressão de procura; 
c) um alargamento de “nichos de mercado” como a inclusão das dependências não químicas  (jogo patológico,  exercício ou sexo compulsivo, perturbações do controle dos impulsos) ou a 
definição de um “modelo de dependência” aplicada a outras alterações de comportamento, não só não é cientificamente sustentável como não se dirige a uma racionalização dos recursos 
ou a uma verdadeira competência técnica sustentada; 
d) por outro lado alguns recursos tipo comunidade terapêutica, hoje com uma taxa de ocupação menor e aceitando muitos casos de co-morbilidade psiquiátrica, poderiam ser 
reconvertidos em estruturas residenciais de cuidados continuados de Saúde Mental ; 
e) tudo isso acaba por sustentar uma atitude imobilista e de resistência à mudança expressa na conclusão que “sendo formalmente possível essa sua integração o contexto actual 
não recomenda essa integração tornando-a inoportuna” (pg. 37), aparentemente frustrando um dos objectivos específicos do Despacho constitutivo do grupo de trabalho;
i. o relatório não avaliou a real percentagem de situações de dependência sem co-morbilidade psiquiátrica (psicoses ou neuroses)à qual se aplicaria melhor o modelo de saúde 
pública que ainda parece dominante na formulação do pensamento científico a este respeito ; 
ii. o relatório não identificou a população com perturbações psiquiátricas major que continua a ser atendida nas estruturas dos CAD por história de consumos associados ;
iii. o relatório não avaliou  de uma forma distinta as actividades de prevenção na área dos CA,D de iniciativas terapêuticas a facultar a uma população em risco  (terapia familiar, 
consultas de adolescentes, etc.), o que deve ser definido como actividade clínica na área da Saúde Mental e portanto da competência dos SLSM);
4. Articulação faseada até uma transferência plena dos CRI dos DICADs, das ARSs, com pouca vocação para os integrar de forma operacional, para os SLSM que mostrem 
disponibilidade e capacidade para os receber, sem prejuízo da sua autonomia técnica e experiência acumulada, e no âmbito dos quais se deve delinear a sua articulação com os 
Cuidados Primários, de acordo, aliás, com o Decreto-Lei nº 304/2009;

6. Sejam reforçadas formas de cooperação externa (já existente muitas vezes em termos quer protocolares, quer informais) com outras estruturas e instituições ligadas à Justiça, 
Trabalho, Educação, Autarquias, Segurança Social (tais como, Tribunais, Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, Empresas, Universidades, Gabinetes de Acção Social, etc).

7. Seja efectivamente colocada em prática a rede alcoológica e apoiadas todas as formas formais e informais de cooperação e articulação entre os vários elementos envolvidos .

8. Sejam implementados programas de formação não só em termos do ensino pré e pós graduado nas áreas da saúde mas também para professores e educadores, trabalhadores 
sociais, magistrados, etc.

Sociedade 
Portuguesa de 

Alcoologia
Augusto Pinto Presidente

"A Sociedade Portuguesa de Alcoologia (S.P.A.) , enquanto sociedade científica e na prossecução dos seus objectivos estatutários, atenta às dificuldades e realidades actuais, acompanhando 
atentamente a reorganização dos serviços já em curso, considera ser sua obrigação alertar, sugerir e recomendar que, em termos práticos e efectivos:

1. Seja respeitada a identidade e a experiência das equipas de tratamento de doentes alcoólicos , suas especificidades e conhecimentos, a integrar em novos modelos organizativos 
(exCRACs/UAs/???).

2. Seja ponderada a nomeação, para os lugares de responsabilidade/coordenação nesta área, de personalidades com reconhecida competência e experiência em Alcoologia .

3. Seja reforçada a articulação interna entre as várias estruturas de saúde inseridas na área de intervenção das A.R.S .´s (agrupamentos de centros de saúde, unidades hospitalares e de 
saúde familiar, serviços de saúde pública, etc).

4. Sejam progressivamente reactivadas e reorganizadas respostas locais (algumas já anteriormente existentes, de que são exemplo, entre outras, as Consultas de Alcoologia nos Centros de 
Saúde implementadas na Região Centro pelo antigo CRA de Coimbra).

5. Sejam dinamizadas formas de articulação/cooperação efectiva com as estruturas que se ocupam mais especificamente das drogas ilícitas   (ETs /antigos CATs) (o que, apesar da 
integração no I.D.T. e durante 6 anos, em termos práticos, nunca foi perceptível nem estimulada).

9. Sejam apoiadas e estimuladas iniciativas e instrumentos relativos à prevenção  (nas suas várias vertentes e populações alvo).

10.  Seja preparado, definido e estabelecido um modelo organizativo comum, a nível nacional, específico para a Alcoologia, que partindo da experiência, conhecimentos, 
contactos e parcerias anteriores, respeitando algumas especificidades locais e regionais, possa dar resposta aos problemas referidos e inverter as tendências conhecidas ."
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Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição

Instituto das Irmãs 
Hospitaleiras do 

Sagrado Coração de 
Jesus 

Irmã Maria do 
Sameiro Presidente do IIHSCJ Deveria referir-se:

-  na p. 37 a Unidade de desabituação e comorbilidade psiquiátrica.

Instituto S. João de 
Deus Irmão Vítor Lameiras Presidente da 

Direcção do ISJD

Sara Monteiro Diretora Casa de 
Saúde do Telhal

Margarida Gonçalves 
Neto

Psiquiatra 
coordenadora da 

unidade de Alcoologia

CATR - Centro de 
Apoio, Tratamento e 
Recuperação, IPSS

Hilson Cunha Filho Presidente

PhD, Psychologist, 
Researcher

Comentários - COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

Particular Rute Cláudia Ferreira 
Gomes

Técnica Superior de 
Saúde na Área da 
Psicologia Clínica

"As estruturas que incluem prestação de cuidados de internamento são “ Unidade de Alcoologia” e a “Unidade de Desabituação  das Taipas”. Segundo a Vossa apreciação, ambas 
devem constar da rede de referenciação . No entanto, o grupo de trabalho considera que as duas valências devem funcionar em estabelecimentos em que estejam garantidos 
todos os requisitos de eficiência , nomeadamente, no que respeita ao apoio e responsabilidades técnicas. "

"Sou apologista de uma reestruturação da área dos comportamentos aditivos e dependências, mas com uma concentração em “estrutura única” de carácter nacional e, 
obviamente integrada num só organismo do Ministério da Saúde,  que comporte as diferentes áreas de intervenção: ambulatório, unidades de desabituação, comunidades terapêuticas, 
prevenção, tratamento, reinserção social, investigação e relações internacionais, mantendo assim uma resposta especializada de qualidade, de rapidez e de unicidade numa área tão complexa."

Casa de Saúde do 
Telhal

"Estamos de acordo com as reflexões feitas a propósitos dos Centros de Respostas Integradas (CRI)  e que defendem a manutenção, no essencial, do modelo interventivo que tem 
vigorado. No entanto, ainda assim, defendemos um reforço da aposta nas medidas de redução de riscos que traduza na prática o discurso político da sua importância . As evidências 
científicas mostram a sua eficácia e a sua valiosa relação custo-benefício, pelo que é necessário conferir-lhe, em definitivo, um estatuto autónomo no seio das respostas ao uso de drogas, em particular 
do tratamento e da prevenção, dos quais se distingue claramente quer do ponto de vista do enquadramento teórico que lhe subjaz, da abordagem no terreno e das estratégias interventivas utilizadas. 
Complementaridade distingue-se em absoluto da sobreposição ."

"A CST questiona o facto da Unidade de Alcoologia não estar descrita no Relatório. Esta omissão compromete a utilização da capacidade instalada, enviesa números e dados de produção, 
em comportamentos aditivos e dependências, necessários à caracterização da realidade e à consequente organização e articulação das respectivas Redes de Referenciação . "

"Mais do que um relatório de avaliação, trata-se de um relatório de monitorização, que se limita a apresentar um quadro descritivo de alguns indicadores interessantes, sem os 
abordar de forma crítica e interpretativa ou sem dar os elementos suficientes para que o leitor possa proceder a esse trabalho analítico."

Marta Pinto 

APDES – Agência 
Piaget para o 

Desenvolvimento (Inst
ituto Piaget )

"Questiona o facto da Unidade de Alccologia (Casa de Saúde do Telhal) não estar descrita no Relatório."

"Omissão da existência da Unidade de Alcoologia da Casa de Saúde do Telhal."

São focadas várias reflexões.
"Este assunto deveria ser melhor discutido, não apenas como uma mudança burocrática e racionalizante da estrutura de serviços do SNS, mas com a colaboração activa dos 
idealizadores das redes de alcoologia de toxicodependência que já estavam em vigor e levada aos órgãos representativos do sector como é o caso do Fórum Nacional Álcool e 
Saúde ou do Conselho Nacional da Droga e da Toxicodependência , não bastando para tal uma consulta pública limitada no tempo e na sua possibilidade de introduzir mudanças na reforma 
dos serviços e cuidados em discussão. De qualquer forma, esclarecemos que não somos contrários a integração dos serviços agora em  causa na estrutura do SNS. Pensamos que tal 
processo poderá no futuro trazer grandes benefícios a todos os envolvidos e à problemática , bem como permitir uma melhor e maior assistência à saúde da população."
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Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição

Marta Isabel 

Marreiros Patrocínio e 

Costa

Carlos Alberto 

Quaresma da Costa

Enfermeiros 

Especialistas em 

Enfermagem de 

Saúde Mental e 

Psiquiátrica

Comentários - COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS

No quadro de de criação da Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências (DLnº50/2013) as Unidades de Alcoologia encontram-
se definidas como uma estrutura de nível de intervenção I I /I I I , ou seja: onde fica a especificidade/especialidade do tratamento destes doentes?

Particular

"O relatório não faz uma análise detalhada dos prós e contras da integração das Unidades de Alcoologia em Unidades Hospitalares , até porque estava mandatada para “Estudar a 
forma de proceder e propor um calendário para a integração dos Centros de Resposta Integrados (CRI) na estrutura dos ACES e das Unidades de Alcoologia e das Unidades de Desabituação 
em instituições hospitalares. Mas tem o mérito de, na sua última página, apresentar uma síntese Pontos fortes/Pontos Fracos e Oportunidades/Ameaças a esta integração. Ainda que não 
fundamentada, sendo, consequentemente, opiniões."
Qualquer decisão "deveria ser suspensa até serem efetuados estudos que comprovem ou não a sua validade técnico/política ."

“ Integrar as Unidades de Alcoologia nos hospitais psiquiátricos que, pelas indicações do Plano Nacional de Saúde Mental, deverão extinguir-se a curto/médio prazo, é estar a 
efetuar uma integração com uma agenda já carregada de problemas .”
“ O seu modelo de funcionamento das Unidades de alcoologia, pode e deve ser melhorado . No entanto, isso não deve passar pela sua destruição, enquanto unidades com autonomia 
técnica. Estas podem e devem continuar a manter a sua autonomia técnica, integradas num novo modelo de gestão de contratualização.”
“Com as devidas adaptações, poderia seguir o modelo de contratualização do tipo das USF . Este modelo de contratualização, e seguindo bons exemplos, poderia ser completado com a 

Particular Emídio Abrantes

-"Ficamos com duvidas sobre o futuro das Comunidades Terapeuticas  (CT) publicas, embora se faça a ligação para os cuidados continuados, mas não é esclarecedor - a minha opinião é 
que as CT são instrumentos essenciais e uma mais valia , representando na maioria dos casos u ma boa prática na intervenção com individuos com CAD , deve manter-se e não 
confundir com uma resposta também essencial que são os cuidados continuados de longa duração."

- " Relativamente aos CRI entende-se que se deve manter a sua "especifidade" e também se constata a sua "inoportunidade" para integração nos ACES  - concordo inteiramente 
com o exposto no relatório - só não se percebe porquê o calendário para a sua integração."

-"Tenho duvidas e acredito que seja um retrocesso na intervenção com doentes alcoolicos se as unidades de alcoologia integrarem a rede de hospitais , iremos seguramente criar um 
estigma nesta população tão dificil de tratar."

Como fica esta articulação se o ambulatório (consultas médicas /Gestor de caso) ficar a pertencer a outro serviço?

É óbvio que não vai ser possível estabelecer esta articulação e a continuidade de cuidados, de forma realista e segura para o doente/família.

Particular Marta Morais Pratas 

Terapeuta Tratamento 

utente com Síndrome 

de Dependência 

Alcoólica

Atendendo a que:

- Os Problema Ligados ao álcool não se cingem ao tratamento em internamento; 
- Nem todos os alcoólicos apresentam comorbilidade psiquiátrica;
- Estão diagnosticadas 60 doenças tratadas em hospitais gerais consequência do consumo excessivo de álcool;
Resta-me a dúvida sobre em que hospital se deveriam inserir estas Unidade de Alcoologia? Que articulação seria mais profícua? 

Outra oportunidade na análise SWOT do GT prende-se com a criação de uma Unidade Funcional para evitar dispersão de Serviços. Mas não terá cada serviço os seus objectos de trabalho 

específicos? Pergunto qual então qual o objectivo na unificação das dependências para agora separar-se o seu âmago – ambulatório/internamento, num continuum de tratamento?"

Particular Paula Lucena

Integrar novamente as unidades de tratamento/internamento para doentes alcoólicos nos hospitais psiquiátricos não estamos a retroceder no tempo, com tudo o que isso implica?

O Alcoolismo e os problemas relacionados com o álcool, devem ter uma abordagem holística.
Os internamentos nas Unidades de Alcoologia fazem parte de uma cadeia de tratamentos que se inicia com uma abordagem em ambulatório e tem continuidade no programa de 
pós alta.
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A 37 – Comentários Consulta Pública – Setor Social 

 

Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição
Comentários - SETOR SOCIAL

"A Rede de Referenciação (…) deveria incluir as instituições referenciadoras e as entidades prestadores de serviços de saúde SNS. Por outro lado, a Rede 
de Referenciação deveria diferenciar a Organização de Recursos , a prestação de cuidados e as responsabilidades de financiamento"

"O documento deveria conter como proposta uma rede de cuidados em saúde mental integrada e articulada que fosse inclusiva de todas as instituições do 
sector público e do sector social que tenham dado provas no passado de serem capazes no presente e no futuro de prestar cuidados de qualidade em saúde mental." 

"Dever-se-ia evidenciar dentro do setor social o papel das instituições hospitaleiras, as únicas instituições pertencentes ao setor social com estruturas 
de internamento, ambulatório e respostas de reabilitação "

"O documento estabelece comparações na prestação de cuidados de saúde entre as instituições do sector público e as do sector privado (…)Contudo, os parâmetros de 
comparação carecem de alguma congruência, pois os Institutos Hospitaleiros desenvolvem a sua actividade assente num acordo com o Ministério da Saúde, 
de 1983 , que apenas considerava a prestação de cuidados em regime de internamento, daí ser mais significativa a sua intervenção no internamento."
"O facto destas Instituições apresentarem dados de produtividade em áreas que não estão integradas no acordo vigente, reflete que têm capacidade para responder à 
área de ambulatório uma vez que têm estruturas específicas para este efeito."

"A afirmação "As respostas do sector social são essenvialmente para doentes crónicos e no sector público para doentes agudos" (p. 9) não corresponde à 
realidade, pois efetivamente há instituições no sector social que respondem a doentes de curto e médio internamento"

"Dever-se-ia incluir as respostas existentes por todas as instituições do sector social que intervêm nestas áreas e não apenas as referentes às 
Instituições hospitaleiras (p. 13 e 39)"
"Deveria reflectir-se de forma mais objetiva os ráciosgeodemográficos de estruturas e capacidade de resposta nas várias áreas , permitindo um mapa 
integrado de respostas quer no âmbito do sector públivo quer do social"

"Sugerimos que este documento integre um mapa por regiões de recursos necessários, identificando os existente e capacidade potencial, para responder 
adequadamente às necessidades emergentes de Saúde Mental e das novas situações problemáticas"

Instituto das Irmãs 
Hospitaleiras do 

Sagrado Coração de 
Jesus 

Irmã Maria do 
Sameiro Presidente do IIHSCJ

Instituto S. João de 
Deus Irmão Vítor Lameiras Presidente da 

Direcção do ISJD

"O relatório não avalia nem propõe tipologias de serviços diversificados e especializados para necessidades especificas identificadas e/ou a identificar ."

"Questiona na página 17 quanto às Consultas onde se diz que "não existem respostas do SS para a realização de Consultas no âmbito da Saúde Mental", o 
que é falso. Essa afirmação decorrerá de erro e de não revisão do Relatório - as Consultas estão explicitamente referidas: pág 6 (nº de horas semanais); pág. 9 (tabela 
1); pág. 39 (tabela 39); pág. 50 (anexo A5).

"Questiona na pág. 46 o título do Anexo "A2 - Lista das Instituições do SS analisadas"; deveria ter como título: "A2 - Lista das Instituições do SS 
contempladas/integradas na RRHPSM" - em conformidade com a pág 45 (Anexo A1)"

"Apresenta o ISJD disponibilidade para ao nível da ARS Alentejo (zona carenciada) implementar serviços e valências que correspondam às necessidades 
identificadas, nomeadamente na reabilitação psicossocial no enquadramento dos CCISM (…) rentabilizando e adaptando estrutura existente em Montemor-o-Velho."

No Pto 10 - "(.)O Relatório e a Rede de Referenciação não devem contradizer as normas de referenciação e articulação da ACSS (Circular Informaitva nº 10 de 
30/03/2014)"
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Instituição
Nome do 

Profissional

Perfil profissional / 

Cargo na 

Instituição

Margarida Gonçalves 
Neto

Psiquiatra 
coordenadora da 

unidade de Alcoologia

Sara Monteiro
Diretora Casa de 
Saúde do Telhal

Casa de Saúde do 
Telhal

Comentários - SETOR SOCIAL

"Apreciação global do relatório: 
• É de valorizar a descrição da capacidade instalada do sector público e do sector social  (ainda que essa descrição deva ser aprofundada).
• O relatório falha por não apresentar caminhos de trabalho conjunto , ao nível da complementaridade de serviços.
• O relatório não desenha e não referencia a desejável articulação, a evolução de outras respostas , nomeadamente  a expansão dos cuidados psicogeriatricos, da 
infância e da adolescência.
• A arquitectura das redes de referenciação hospitalar é, em todas as regiões, exclusivamente pública .
• Ela deveria ser uma plataforma entre o sector público e social.  
• No fundo, a aposta deveria ser a da constituição de uma plataforma ao serviço do doente , em que seja claro e transparente quem faz o quê, em que situações, o 
que cada um pode dar, fazer, complementar, articular, evoluir, inovar.
• É possível uma parceria mais aberta e mais dinâmica entre o sector público e o sector social . "

"A CST questiona as consequências das mudanças das regras de referenciação (Circular nº. 10/2014/DPS emanada pela ACSS)  e reforça a necessidade de 
estar explicitamente contemplada na rede de referenciação de psiquiatria e saúde mental"

Este sistema de referenciação só poderia funcionar se na prática estivesse de tal maneira agilizado e formalizado na sua complementaridade (entre Sector Público e Social) 
e que não comprometesse os princípios já evocados, o que não acontece.
 Sendo ainda, à luz da Ética das políticas da saúde e da situação de crise actual, existindo mais necessidades e procura de cuidados de saúde mental, a contenção de 
custos estará garantida pela não duplicação de equipamentos/recursos, utilizando/rentabilizando os nossos (Casa de Saúde do Telhal- Instituto S. João de Deus) já 
implantados no terreno.”

“O acesso dos doentes ao tratamento, está assim dificultado/bloqueado/impedido  por razões absurdas e indignas devidas ao tipo de procedimentos. 

Casa de Saúde S. 
João de Deus - 

Barcelos

Isabel Costa 
Bragança

Diretora

"Ouvido o seu conselho de direção, particularmente a direção clínica, cumpre-me partilhar a posição institucional sobre o importante documento ora produzido:

·       A Casa de Saúde S. João de Deus – Barcelos está e estará disponível para fazer parte do movimento de reforma  imperativo;

·       A evidência do papel que este estabelecimento tem assumido nas respostas de reabilitação psicossocial,  nomeadamente a nível comunitário – Unidades 
Residenciais (Experiencias Piloto de 2010) e de Apoio Domiciliário;

·       A decisão de no imediato garantir uma resposta no Concelho de Barcelos com a tipologia de Unidade Sócio Ocupacional ;

·       A abertura de uma Unidade Residencial (equiparada a unidade de treino de autonomia) destinada ao sexo feminino.  

Reiteramos a nossa vontade/ disponibilidade de continuar a colaborar com o Sector Publico  à semelhança do que o percurso desta instituição tem demonstrado.
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Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição

Centro Hospitalar São 
João, EPE

Antonio Roma Torres

Patrícia Rocha 

Director da Clínica de 
Psiquiatria e Saúde 

Mental

Vogal Gestora da 
Clínica de Psiquiatria 

e Saúde Mental

Casa de Saúde S. 
José André Pereira

Responsável da 
Pastoral da Saúde, 

Animação e 
Voluntariado

"Centro Assistencial do Instituto S. João de Deus, fundado a 11 de novembro de 1977, e com atividade nos cuidados de saúde mental há mais de cem anos, através dos 
vários centros assistenciais dispersos pelo continente e ilhas, causa-nos uma certa admiração o facto de continuarmos a não fazer parte da rede de referenciação 
de psiquiatra de adultos."

"Relativamente ao défice de respostas em algumas áreas que abrangem, tanto o Setor Público como o Setor Social, parece-nos oportuno a manifestação da nossa 
disponibilidade no desenvolvimento e criação de respostas nas seguintes áreas de intervenção:

. Consultas de ambulatório;

. Estruturação de um serviço de apoio domiciliário para a saúde mental no distrito de Viana do Castelo , na área de abrangência dos concelhos de Caminha e 
Viana do Castelo, aproveitando as sinergias decorrentes da posição resultante da nossa presença na área dos Cuidados Continuados Integrados no concelho de 
Caminha, através da unidade de longa duração e manutenção da Gelfa;

. Aposta na criação de uma estruturas de Reabilitação Psicossocial, nomeadamente através de um Fórum Sócio Ocupacional."

Comentários - SETOR SOCIAL

Capacidade não utilizada do Sector Social 
a) o levantamento das resposta do Sector Social considera internamento independente da duração não identificando como objectivo os cuidados 
continuados de Saúde Mental tipificados em lei e não distinguindo lugares residenciais para diferentes graus de reabilitação e podendo mesmo incluir internamentos 
de situações de estabilização em crise (agudas) por períodos superiores a 30 dias e eventualmente sem necessidade; 
b) numa perspectiva mais dinâmica de uma reforma dos Serviços de Saúde Mental, tanto no SP como no SS, seria bom avaliar a disponibilidade do SS para adaptar 
as estruturas existentes tipo hospital psiquiátrico a soluções residenciais modulares e localizadas em termos de proximidade de cuidados definida no 
PNSM.
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A 38 – Comentários Consulta Pública – Saúde Mental da Infância e Adolescência 

 
 

Instituição Nome do Profissional

Aumento   %  anual  do  nº  de      Consultas: > + 33% > + 36% Jan.-Julho
2011 2012 2013 2014

Primeiras Consultas 793 912 1252 921
Seguimentos 3238 4330 6109 5230

Consultas Internas no H.Ped. 193 378 302 209
TOTAIS ANUAIS 4224 5620 7663 6350

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE

Dados atualizados sobre necessidades em Pedopsiquiatria na Zona Centro e no Serviço de Pedopsiquiatria do CHUC Hospital Pediátrico de Coimbra  (Contributo do Serviço de 
Pedopsiquiatria do CHUC ao relatório do grupo de trabalho sobre avaliação da situação da prestação de cuidados de saúde mental, colocado em discussão pública a 1/8/2014):
I – Necessidade de mais médicos e criação de Internamento no CHUC:
Desde a abertura do novo Hospital Pediátrico de Coimbra, com um serviço de Urgência aberto à população pediátrica até aos 18 anos, o número de situações agudas e 
urgentes com necessidade de cuidados de saúde na área da Pedopsiquiatria aumentou drasticamente, o que já era de esperar, pois a maioria das situações 
urgentes ou com necessidade de internamento pedopsiquiátrico, acontece em idades acima dos 12 anos.
Para além da abertura do novo HP, também a situação de crise socioeconómica que atravessamos, com casos de carência económica, desemprego, futuro incerto com 
frequente necessidade de emigração dos pais e inevitável separação dos filhos, tem contribuído decisivamente para um aumento na psicopatologia e comportamentos de 
risco nas famílias, o que leva também a um aumento dos problemas de saúde mental na infância e adolescência.

Este facto é comprovado pelo aumento anual continuado, do número de pedidos de consulta e vindas à urgência  por motivos de saúde mental em mais de 30% , desde 
2011 (ver quadro anexo):

Nunca é demais recordar que o suicídio é a segunda causa de morte na adolescência, e na Urgência do HPC, os comportamentos auto lesivos foram a segunda causa 
de vinda à urgência em adolescentes, desde a sua abertura.
Os números são no entanto inferiores às reais necessidades, pois muitas situações não apenas de Coimbra, mas também dos restantes Serviços Distritais de Pedopsiquiatria da Zona 
Centro, são seguidas em consulta externa (de forma incorreta), e não são enviadas para internamento em Coimbra pela inexistência do mesmo, ou ainda pela recusa dos familiares em 
aceitar um internamento num Serviço de Psiquiatria de Adultos, ou no Porto ou em Lisboa.
Embora a taxa de suicídio na adolescência não pareça estar a aumentar a nível nacional, os comportamentos auto lesivos, em especial as intoxicações com medicamentos 
têm aumentado significativamente nos últimos dois anos (30.000 no último ano, 60%  das quais em adolescentes), o que aliás motivou a recente iniciativa da DGS de aumentar 
as ações de prevenção do suicídio em várias escolas do país. Obviamente que para terem sucesso, os casos de risco identificados nessas ações de prevenção necessitam ter serviços 
de saúde mental que possam dar resposta aos casos mais graves que o necessitem.

A realidade é que não existe nenhum Internamento ou Serviço de Urgência Pedopsiquiátrica a funcionar na Zona Centro , pelo que as crianças e adolescentes com essa 
necessidade, são internadas em serviços de Adultos, ou são incorretamente seguidas em consulta externa, com riscos para a saúde que os profissionais têm de assumir por ausência de 
alternativa.
A partir do momento em que o novo Hospital Pediátrico de Coimbra presta cuidados de saúde diferenciados a toda a população da Zona Centro com idade até aos 17 anos, incluindo o 
Serviço de Urgência, parece-me altamente discriminatório para os utentes que dele necessitem não existirem instalações para internamento pedopsiquiátrico,  apesar 
da elevada prevalência que este tipo de patologia tem nestas idades (como já referi anteriormente).
Ou seja, qualquer doente que recorrer ao Serviço de Urgência do HP com necessidade de internamento tem resposta…a menos que se trate de doença mental, (como se os utentes ou 
as famílias pudessem escolher as doenças do filhos!!!).

Saliento ainda que as situações que requerem internamento, não se limitam a casos de doença mental, mas também a situações psicossociais agudas, como conflitos 
familiares graves com risco de maus tratos continuados, ou de crianças retiradas à família que aguardam vaga em centros de acolhimento, ou ainda em situações 
indicadas por outros profissionais de saúde ou CPCJ, com suspeitas de abusos psicológicos, físicos ou sexuais.

Também em termos de direitos humanos, vários direitos da criança estão a ser a regularmente violados no Hospital Pediátrico de Coimbra . A Carta dos direitos da 
Criança Hospitalizada ratificada pelo nosso país em 1991, confirma a necessidade de uma proteção especial aos Direitos da Criança Hospitalizada, sendo referidos especificamente os 
seguintes aspetos:
- Artº 6º - As crianças não devem ser admitidas em serviços de adultos.
- Artº 7º - O hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades físicas, afectivas e educativas , quer no aspecto do equipamento, quer no 
do pessoal e da segurança.
- Artº 8º - A equipa de saúde deve ter a formação adequada para responder às necessidades  psicológicas e emocionais das crianças e famílias.
- Artº 9º - A equipa de saúde deve estar organizada de modo a assegurar a continuidade dos cuidados que são prestados a cada criança.

José Alberto Borges Garrido 
Gomes de Carvalho

Comentários - PEDOPSIQUIATRIA
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População com idade pediátrica (censo de 2011) e necessidades de médicos Pedopsiquiatras em 2014:

Hospital (1) (2) (3) (4)

Coimbra ** 72.972 5 9 4
Figueira da Foz 14.841 0 1 1
Aveiro * 48.029 2 4 2
Leiria 63.620 2 4 2
Viseu * 48.232 2 4 2

Guarda 26.109 0 1 1
Castelo Branco 18.178 0 1 1
Covilhã (C.da Beira) 14.741 1 1 0

TOTAL ARS Centro 306722 12 25 13

(4) Défice

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE

(1) População Pediátrica pertencente à ARSC * (diferente da população distrital)
(2) Nº de Pedopsiq.em Agosto / 2014
(3) Nº mínimo adequado de Pedop. (1/12.000 habitantes com idade pediátrica < 18 A.)

(*) - Alguns Distritos têm concelhos que pertencem a outras ARS, pelo que a população pertencente à ARSC é inferior à da soma dos distritos (vários concelhos dos distritos de Aveiro e 
Viseu, referenciam para ARS Norte).

(**) – Vários concelhos dos distritos de Aveiro, Leiria e Viseu, referenciam os doentes para Coimbra (Anadia, Mealhada, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, 
Castanheira de Pêra, Mortágua), pelo que na prática a população assistida em Coimbra em consulta externa é superior, à do distrito (cerca de 100.000 com idade pediátrica, incluindo o 
concelho da Figueira da Foz).

I I  - Alguns dados epidemiológicos:

'- População pediátrica (até aos 18 anos) residente na zona da ARS Centro, superior a 300.000 habitantes.
- Prevalência de doença ou de necessidade de cuidados diferenciados em saúde mental infanto-juvenil de 20% , sendo mais frequentes as Perturbações do Humor, as Perturbações de 
Ansiedade e do Comportamento (incluindo Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção, e os Abuso de Substâncias), com incidências variáveis em função da idade e do sexo.
- ARS Zona Centro tem 61200 habitantes com necessidade de cuidados de Saúde Mental Infanto-juvenil.
- Destes 61.200, estima-se que mais de 1 em cada 1000, necessite anualmente de internamento em Pedopsiquiatria.
- Ratio de camas mínimo, para internamento em Pedopsiquiatria de 3/100.000 habitantes com menos de 18 anos.
- O Nº de camas aconselhado para internamento em Pedopsiquiatria na Zona Centro é de 8 a 10 camas.
- Ratio de Pedopsiquiatras aconselhado de 1 Pedopsiquiatra / 12000 habitantes com menos de 18 anos.
- Taxa de ocupação desejável de 85% , de forma a poder dar resposta aos pedidos urgentes, sendo previsível um tempo médio de internamento de 21 dias.

I I I  - Especificidades do Serviço de Pedopsiquiatria do CHUC, que explicam a necessidade de, como serviço central, ter nº de médicos superior a 1/12000 habitantes

A – Criação de uma Urgência e um Internamento Regionais de Pedopsiquiatria  – para situações clínicas de Psicose, Tentativas de Suicídio, Perturbações do Comportamento 
Alimentar, depressões graves e situações de somatização ou ansiedade, refratárias ao tratamento em ambulatório.
B - Idoneidade formativa para os médicos internos de Pedopsiquiatria , estágios parcelares de internos de Psiquiatria de Adultos (6 meses de duração), e estágios opcionais de 
internos de pediatria e do ano comum.
C – Consultas Diferenciadas a nível regional:  Perturbações do Comportamento Alimentar e Unidade de Primeira Infância.
D – Equipa de Pedopsiquiatria de Ligação para articulação com Serviços diferenciados de Pediatria Ambulatória , Oncologia, Endocrinologia, Consulta de Crianças de 
Risco do HP, e apoio ao internamento no HP.
E - Articulação com os Cuidados de Saúde Primários para consultoria, formação, supervisão, e referenciação mais rigorosa, e para a formação em saúde mental comunitária a 
todos os médicos internos de Pedopsiquiatria.
F – Pedopsiquiatria Forense e articulação com Tribunais: cerca de 20 Perícias Médico-Legais realizadas por ano nos últimos 3 anos, várias deslocações a Tribunal para prestar 
declarações como perito ou apenas como testemunha, e resposta a inúmeros pedidos de relatório e consultas.
G – Articulação com outras estruturas da comunidade: Reinserção Social, CPCJ, Segurança Social, Instituições e Centros de Acolhimento para Crianças e Jovens em risco sem 
suporte familiar, Serviços de Toxicodependência, e colaboração em programas de prevenção primária e secundária de abuso infantil, “Bullying”, violência, etc.

José Alberto Borges Garrido 
Gomes de Carvalho

Comentários - PEDOPSIQUIATRIA
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Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 
Coração de Jesus Irmã Maria do Sameiro

Casa de Saúde S. José André Pereira

Comentários - PEDOPSIQUIATRIA

. Criação de respostas na área da pedopsiquiatria:

Deveria referir-se:
- Centro de Recuperação de Menores (Portalegre) p. 12 e outras

Hospital Garcia de Orta, EPE Pedro Pires

"Como psiquiatra da infância e da adolescência e coordenador da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital Garcia de Orta (H.G.O.) pretendo dar a minha 
contribuição para o relatório final, tecendo os seguintes comentários:

    1. Sobre a Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência do H.G.O.

        - p. 66, por lapso não foram identificados os médicos pedopsiquiatras do HGO, o que é incongruente com a casuística que a Unidade apresenta e que vem espelhada noutros 
quadros. Assim, existem 4 médicos pedopsiquiatras no HGO, os quais perfazem um total de 150 horas semanais;

        - p. 68, não estão incluídos os 4 psicólogos existentes na unidade de psiquiatria da infância e adolescência .
    2. Sobre a Psiquiatria da Infância e da Adolescência

    - p. 17, necessidades existentes - consultas. Penso ser importante reforçar a inexistência de pedopsiquiatras em algumas regiões do país , nomeadamente na beira - 
baixa, litoral alentejano, barlavento algarvio. Para além de existirem muitas regiões do país só com um pedopsiquiatra. Portanto, uma grande assimetria na prestação de cuidados;

    - p.17, necessidades existentes - internamento . É importante referir a situação da psiquiatria da infância e adolescência, em que existem apenas 20 camas de 

internamento no setor público e apenas no norte (Porto) e sul (Lisboa) do país;

    - p. 34, distribuição de médicos de pedopsiquiatria por regiões de saúde . Na ARS do Algarve, não existem médicos internos de pedopsiquiatria. Os cálculos do número de 
médicos por habitante, não podem ser feitos incluíndo os médicos internos. Como se sabe estes médicos exercem medicina tutelada, i.e., não possuem autonomia para a sua prática 
clínica. Aliás, as recomendações internacionais para o cálculo do número de médicos por habitantes referem-se sempre aos médicos especialistas , a recomendação de 
1 médico pedopsiquiatra por 12.000 habitantes com menos de 18 anos diz respeito aos médicos especialistas. Penso que importa corrigir este ponto sob pena de se transmitir a ideia de 
que o número de médicos pedopsiquiatras é suficiente para a população portuguesa. Aliás, este relatório espelha bem as necessidades nacionais de médicos pedopsiquiatras no quadro 
A25;

    - p. 71, carências estimadas. Ao agregar os dados da psiquiatria de adultos e da infância e adolescência, parece-me que se fica com uma ideia errada sobre as carências 
existentes em relação aos técnicos não médicos para a infância e adolescência. Por exemplo, do quadro parece-me que se infere que existem enfermeiros e psicólogos a mais para a 
população. No que se refere à psiquiatria da infância e adolescência, tal não corresponde de todo à realidade. Debatemo-nos constantemente pela necessidade do reforço das equipas 
de saúde mental infantil com técnicos de várias áreas de conhecimento."
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Casa de Saúde do Telhal Margarida Gonçalves Neto

Comentários - PEDOPSIQUIATRIA

Apatris21 –Associação de portadores de 
Trissomia 21 do Algarve

Maria Augusta Pereira

"A Apatris21 tinha um acordo de colaboração com a ARS do Algarve que foi cessado em Abril deste ano. "

"A Apatris21 –Associação de portadores de Trissomia 21 do Algarve- tem dirigido o seu trabalho para os cidadãos com Trissomia 21  e outras causas de deficit intelectual, 

tendo capacidade para dar resposta a partir dos 5-6 anos"

"Nesta discussão publica a direcção desta instituição gostaria de saber onde enquadrar estes cidadãos a nível de saúde mental. "

"A direcção da Apatris21 dirige-se a V. Excelencias, no sentido de  complementar os serviços existentes  e integrar uma colaboração com o programa para a Saúde Mental na região 

do Algarve, este será o nosso contributo."

Reiteramos a nossa vontade/ disponibilidade de continuar a colaborar com o Sector Publico à semelhança do que o percurso desta instituição tem demonstrado.

O rácio a utilizar deverá ser 1:12.000 na população com idade < 18 anos , tal como está indicado no Documento Técnico de Suporte à Rede de Referenciação de Psiquiatria da 

Infância e da Adolescência de 2011 (que se encontra disponível no site da ACSS).

Os dados desde Documento Técnico deveriam também constituir o suporte da Tabela A24 - Rácios constantes das Redes de Referenciação em vigor. O actual Relatório utiliza dados da 

Rede de Referenciação de 2004, apesar de no caso da Psiquiatria da Infância e da Adolescência ter sido publicada uma nova Rede de Referenciação Hospitalar em 2011, 

acompanhada de um documento técnico. Os valores indicados para a necessidade de internamento pedopsiquiátrico em Portugal apontam para 7,1 camas / 100.000 habitantes com 

idade inferior a 18 anos.

Casa de Saúde S. João de Deus - Barcelos Isabel Costa Bragança

·       A evidência do papel que este estabelecimento tem assumido nas respostas de reabilitação psicossocial, nomeadamente a nível comunitário  – Unidades 
Residenciais (Experiencias Piloto de 2010) e de Apoio Domiciliário;

·       A decisão de no imediato garantir uma resposta no Concelho de Barcelos com a tipologia de Unidade Sócio Ocupacional;

·       A abertura de uma Unidade Residencial (equiparada a unidade de treino de autonomia) destinada ao sexo feminino.  

Este comentário visa chamar a atenção para alguns aspectos no âmbito da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, que constitui uma área muito carenciada, em especial 

no Alentejo, Algarve e Centro Interior, e sugere a rectificação de alguns números e rácios indicados, como abaixo se discrimina.

Assim sendo, no Sumário Executivo, quando se refere a escassez de recursos humanos em termos de psiquiatras da infância e adolescência, deverá, na nossa opinião, ser 

realçada a situação de carência extrema do Alentejo e Algarve, onde apenas existe um recurso em Beja, um em Évora e um em Faro .

No ponto 5, Necessidade de Recursos Humanos, os números apontados para as necessidades de psiquiatras da infância e da adolescência referem um rácio de 1:66 000, valor que 

neste momento já não se encontra actualizado, e que ainda assim não está bem contabilizado, dado que se referia à população geral, e não à população com idade inferior a 18 anos. 

"Ouvido o seu conselho de direção, particularmente a direção clínica, cumpre-me partilhar a posição institucional sobre o importante documento ora produzido:

·       A Casa de Saúde S. João de Deus – Barcelos está e estará disponível para fazer parte do movimento de reforma imperativo;

"Apreciação global do relatório: 

• O relatório não desenha e não referencia a desejável articulação, a evolução de outras respostas, nomeadamente  a expansão dos cuidados psicogeriatricos, da 

infância e da adolescência.

Associação Portuguesa de Psiquiatria da 

Infância e da Adolescência (APPIA)
Teresa Goldschmidt
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Comentários - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Instituto Nacional para 
a Reabilitação, I.P. Conselho Diretivo

"Tendo em conta o complexo desafio que um trabalho desta natureza acarreta, identifica este Instituto um conjunto de indicadores que julgamos pertinentes e que 
gostaríamos de ver contemplados em futuros relatórios:
Indicadores de consumo de serviços de internamento, em ambulatório, em reabilitação  psicossocial por perturbação mental, sexo, idade, grupo 
socioeconómico e distrito
Indicadores de consumo de serviços de internamento, em ambulatório, em reabilitação  psicossocial, sexo, idade, grupo socioeconómico e distrito das 
pessoas com deficiência intelectual, por doenças decorrentes do processo de envelhecimento
Indicadores de consumo de serviços de internamento, em ambulatório, em reabilitação  psicossocial, sexo, idade, grupo socioeconómico e distrito das 
pessoas em processo de envelhecimento, sem deficiência
Indicadores de consumo de serviços de internamento, em ambulatório, em reabilitação  psicossocial, sexo, idade, grupo socioeconómico e distrito das 
pessoas com deficiência com co morbilidade."

"Sugere-se, complementarmente, uma análise de custo-benefício do investimento-ganhos em saúde em medicina preventiva comunitária/medicina 
curativa em saúde mental, cujos resultados serão de considerar na definição de prioridades ao nível da promoção da saúde."

Centro Hospitalar São 
João, EPE

Antonio Roma Torres

Patrícia Rocha 

Director da Clínica de 
Psiquiatria e Saúde 

Mental

Vogal Gestora da 
Clínica de Psiquiatria 

e Saúde Mental

COMENTÁRIO SOBRE O RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
MENTAL E DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA SAÚDE MENTAL
Deve aplaudir-se em primeiro lugar a constituição de um grupo de trabalho  cujo objecto é a Saúde Mental depois de um tempo de pouca atenção dada ao 
tema embora paradoxalmente num período correspondente ao Programa Nacional de Saúde Mental - PNSM (2007-2016), iniciado pelo governo anterior e 
prosseguido pelo actual, mas em qualquer dos casos com pouca energia e escassas decisões destinadas verdadeiramente a alterar uma área médica em que, 
segundo o diagnóstico generalizado, não podemos ainda considerar satisfatórios os dispositivos de resposta até agora concretizados.
No entanto o relatório faz principalmente um levantamento descritivo e estatístico sendo pouco claro nas propostas em relação aos diferentes 
pontos considerados no Despacho que criou o Grupo de Trabalho:

Lugares disponíveis de cuidados continuados em SM e número de camas para internamento  
a) a legislação actual, embora ainda não posta em prática, ao contrário do anterior despacho nº 407/98, possibilita que o Sector Público (SP) ofereça 
respostas em termos de cuidados continuados que possam estabelecer uma boa articulação no atendimento de situações psiquiátricas de evolução 
continuada e portanto não se demitindo da responsabilidade orientadora da reforma dos cuidados de Saúde Mental própria dos serviços públicos; 
i. o relatório não colheu no entanto  informação sobre os Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM) que reúnem condições de abrir respostas 
deste tipo no curto prazo que terão a vantagem de influenciar a alteração dos cuidados disponíveis à população no Sector Social (SS), e mesmo no Sector 
Privado, de acordo com o PNSM (cuidados de proximidade e  alternativos a institucionalização em dispositivos de grande dimensão e mais despersonalizantes);
ii. o relatório não clarificou a distinção entre internamento de estabilização de crise (agudos) e internamento de longa duração  quanto às camas do 
SS;
iii. o relatório não deu atenção à necessidade  de operacionalizar no SP o financiamento destas respostas  de acordo com as  Portarias nº 149/2011 e 
183/2011; 

b) ao considerar globalmente as respostas tipo internamento está a favorecer-se uma atitude segregacionista e estigmatizante do cidadão com problemas 
de Saúde Mental (vulgar na expressão leiga “estás a precisar de internamento”); 
i. o relatório não identificou as camas de internamento agudo  (estabilização de crise), nas carências e assimetrias em relação a cuidados de proximidade 
(SLSM que ainda as não possuem não havendo portanto uma resposta de continuidade entre o internamento e o ambulatório – ver quadro A17 – doentes saídos - : 
na ARS Norte há 4 SLSM sem internamento, a que se deve acrescer o CHP uma vez que os doentes saídos, aí considerados, são exclusivamente de Psiquiatria da 
Infância e Adolescência);
ii. do mesmo modo o relatório não assinala a dimensão excessiva de internamentos de agudos  em instituições “tipo hospital psiquiátrico” 
respondendo a uma área vasta demais,  com concentração de recursos humanos que podiam ser redireccionados para os respectivos SLSM, situação aliás que 
é comum ao internamento de doentes agudos no SS ;
iii. haveria ainda a necessidade de estabelecer a modalidade e o formato(hospitalar ou residencial) de estruturas de internamento programado para 
tratamento de patologias específicas (perturbações do comportamento alimentar, perturbações borderline da personalidade, alcoolismo, toxicodependência, 
etc), diferenciando-o do Internamento de Estabilização de Crise, fundamental para se considerar a proposta de integração das Unidades de Desabituação e de 
Alcoologia nos Hospitais Gerais, de outra forma completamente extemporânea.
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Em relação ao anexo (Rede de Referenciação Psiquiatria e Saúde Mental) há a comentar o seguinte:

Centro Hospitalar São 
João, EPE

Antonio Roma Torres

Patrícia Rocha 

Director da Clínica de 
Psiquiatria e Saúde 

Mental

Vogal Gestora da 
Clínica de Psiquiatria 

e Saúde Mental

Proposta de prioridades
Apesar das insuficiências do relatório atrás expostas, que praticamente percorrem todos os pontos do despacho constitutivo do grupo de trabalho, é possível 
identificar propostas de prioridades de intervenção imediata, nomeadamente:
1. Anulação do “travão” à implementação do Decreto-Lei nº 22/2011 (Cuidados Continuados em Saúde Mental)  que constitui o seu art.31º – ou 
dispensando a constituição de experiências piloto ou criando regras que permitam aos Hospitais através dos SLSM candidatar-se à sua constituição (repare-se que 
apenas em 2011 o despacho nº 8677/2011 definiu experiências piloto, mesmo assim muito insuficientemente executadas);
2. Designação imediata desde já das Equipas Coordenadoras Regionais e Locais de Saúde Mental , previstas na Portaria 149/2011, como elementos 
dinamizadores deste processo de constituição dos cuidados continuados em saúde mental;
3. Criação num prazo breve de “Internamento de Estabilização de Crise” (doentes agudos) em todos os SLSM que o não tenham;
5. Definição de estruturas a criar de âmbito regional (SRSM) estudando a melhor forma de as operacionalizar (eventualmente nos Hospitais Centrais que se 
possam candidatar, à semelhança das outras especialidades médicas, e não tornando-os dependentes das anteriores estruturas dos hospitais 
psiquiátricos, sem prejuízo do adequado aproveitamento dos equipamentos e recursos humanos a eles afectos, na linha do que foi feito já na região Centro).

2. Análise dos tempos de espera 
a) as respostas tipo ambulatório foram consideradas em termos de cuidados indiferenciados  (Psiquiatria Geral) e os tempos de espera definidos apenas 
pelo acesso a consultas, não tendo em conta o tempo de espera ,ou até a real ausência de resposta, na inserção em estruturas de reabilitação ou 
residenciais, em respostas de psicoterapias em termos de indicações para patologias específicas,  individuais  ou em grupo, em abordagens multifamiliares psico-
educativas, etc. tomando-se ilusoriamente os 91 dias de média de tempo de espera pelo primeiro atendimento como um indicador global de resposta satisfatória do 
SNS na área da Saúde Mental; 
i. o relatório não tentou identificar os dispositivos de resposta para Psicoses iniciais, Perturbações Borderline, Perturbações do Espectro 
Obsessivo , Perturbações do Comportamento Alimentar, Perturbações de Stress Pós-Traumático , etc. nas diferentes instituições e quais as possibilidades 
de referenciação regional para casos mais complexos destas patologias;
3. Avaliação das necessidades existentes nos cuidados ambulatórios, camas de internamento e lugares de reabilitação 
a) identifica-se uma contradição entre a conclusão que “o SP é responsável pelo atendimento da maioria dos episódios assistenciais , excepção feita 
ao número de doentes (?) e de dias de internamento de longa duração” (pg. 7) e a constatação que “68% das respostas de internamento pertencem ao sector 
social” (pg. 17), parecendo indiciar uma resposta maioritária de internamentos de longa duração que deveria ser olhada criticamente à luz dos 
princípios do PNSM;

4. Avaliação de produção no SNS  considerados os grupos profissionais envolvidos 
a) não foram identificados os recursos humanos considerados os diferentes grupos profissionais no âmbito do ex-IDT ;
5. Avaliação das necessidades de recursos humanos 
a) os ratios definidos (1995 – DGS), retomados na rede de referenciação (2004 – DGS) são anteriores ao PNSM (2007), e mesmo na formulação original à 
própria Lei de Saúde Mental (1998); 
i. o relatório não avaliou as necessidades em recursos humanos numa estratégia de implementação no terreno das orientações do PNSM;

Comentários - CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Instituição Nome do 
Profissional

Perfil profissional / 
Cargo na 

Instituição
Comentários - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apatris21 
–Associação de 
portadores de 

Trissomia 21 do 
Algarve

Maria Augusta 
Pereira Presidente

"A Apatris21 tinha um acordo de colaboração com a ARS do Algarve que foi cessado em Abril deste ano. "
"A Apatris21 –Associação de portadores de Trissomia 21 do Algarve- tem dirigido o seu trabalho para os cidadãos com Trissomia 21 e outras causas de deficit 
intelectual, tendo capacidade para dar resposta a partir dos 5-6 anos"
"Nesta discussão publica a direcção desta instituição gostaria de saber onde enquadrar estes cidadãos a nível de saúde mental. "
"A direcção da Apatris21 dirige-se a V. Excelencias, no sentido de  complementar os serviços existentes  e integrar uma colaboração com o programa para a Saúde 
Mental na região do Algarve, este será o nosso contributo."

"Apesar de ser um documento técnico, o relatório deverá apresentar algumas definições dos serviços prestados bem como estes são oferecidos "

"Tabela 18 (página 22): Importante a definição de consultas e visitas em serviço domiciliário . Adicionalmente, os dados deverão ser revistos, 
nomeadamente no que diz respeito à ARS Algarve."
"Na página 23 é apresentada a percentagem de episódios de Saúde Mental no total de episódios. Este valor merece uma análise cuidadosa e interpretação  
contextualizada, uma vez que apesar de não ser uma percentagem muito expressiva, este valor não reflecte o ónus social e económico que as doenças mentais 
graves tem associado."
"Dada a importância dos dados fornecidos no Relatório, valeria a pena ter sido feito um paralelismo com a listagem e acções propostas no Relatório da 
Comissão para a Reeestruturação dos Serviços de Saúde Mental (abril de 2007) "

Particular Maria Ana Matias
Teresa Reis

"O Relatório deveria distinguir tanto nas tabelas como em texto o que é falta de informação da não existência de serviços em alguns hospitais . 
Adicionalmente o Relatórios deveria também mencionar o impacto que a informação não fornecida tem nas conclusões"

"O Relatório não é claro quanto à definição de CCI em saúde mental nem quais as diferentes componentes/serviços que constituem estes 
cuidados"

APDES – Agência 
Piaget para o 

Desenvolvimento (Inst
ituto Piaget )

Marta Pinto PhD, Psychologist, 
Researcher

"Mais do que um relatório de avaliação, trata-se de um relatório de monitorização, que se limita a apresentar um quadro descritivo de alguns 
indicadores interessantes, sem os abordar de forma crítica e interpretativa  ou sem dar os elementos suficientes para que o leitor possa proceder a esse 
trabalho analítico."

"Estamos de acordo com as reflexões feitas a propósitos dos Centros de Respostas Integradas (CRI)  e que defendem a manutenção, no essencial, do 
modelo interventivo que tem vigorado. No entanto, ainda assim, defendemos um reforço da aposta nas medidas de redução de riscos que traduza na 
prática o discurso político da sua importância. As evidências científicas mostram a sua eficácia e a sua valiosa relação custo-benefício, pelo que é necessário 
conferir-lhe, em definitivo, um estatuto autónomo no seio das respostas ao uso de drogas, em particular do tratamento e da prevenção, dos quais se distingue 
claramente quer do ponto de vista do enquadramento teórico que lhe subjaz, da abordagem no terreno e das estratégias interventivas utilizadas. 
Complementaridade distingue-se em absoluto da sobreposição ."
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ESTUDO SOBRE O ACESSO E QUALIDADE  

DOS CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL  
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE 
 

NOTA INTRODUTÓRIA  
A avaliação considerada no ponto 2 baseia-se na listagem das ações a executar para a implementação do 
Plano Nacional da Saúde Mental 2007-2016 (PNSM) e respetiva calendarização, consideradas no 
respetivo Relatório Executivo 1 e do respetivo grau de realização a 31/3/2015.  

Para uma melhor leitura desta listagem importa ter em linha de conta os seguintes factos: 

� Para a implementação do PNSM 2007-2016 foi criada, no âmbito do Alto Comissariado para a 
Saúde, a Coordenação Nacional para a Saúde Mental, extinta, como as três restantes também 
direcionadas para as áreas consideradas prioritárias, pelo DL n.º 124/2011, de 29 de dezembro, que 
definiu a nova orgânica do Ministério da Saúde por parte do XIX Governo Constitucional, criando, 
na DGS, Programas Nacionais prioritários, como o da Saúde Mental; 
� Contudo, ainda na vigência do XVIII Governo Constitucional foi extinto o Alto Comissariado da 
Saúde, ficando as Coordenações Nacionais da dependência direta do Gabinete da Ministra, tal como 
foram extintas duas entidades com quem a Coordenação tinha relacionamento mais próximo em 
termos de articulação de políticas – a Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Primários e, 
depois, a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados de Saúde; 
� Já na vigência do XIX Governo Constitucional foi extinto o IDT, IP, cujas funções passaram 
para a alçada do SICAD e das ARS, mormente em áreas relevantes com a Saúde Mental como o dos 
consumos abusivos e de risco de bebidas alcoólicas e de psicotrópicos ilícitos, bem como de todas 
as dependências. 

No ponto 5 são referenciadas as iniciativas/ projetos desenvolvidos entretanto mas não considerados 
naquela listagem embora previstos no PNSM 2007-2016 ou na sua reactualização expressa nas 
Orientações Programáticas, elaboradas já na vigência do Programa Nacional para a Saúde Mental, como 
um dos nove Programas Nacionais Prioritários da DGS (ver nota 1). 

 
PONTO 1 – Enunciação das normas/orientações aplicáveis aos estabelecimentos que prestam cuidados 
de saúde mental, designadamente quanto a instalações físicas, mecanismos de segurança, recursos 
humanos e recursos técnicos, distinguindo entre prestadores do sector público, social e privado, sempre 
que aplicável.  
 
Ver anexos n.º 1, n.º 2 e n.º 3 
 
 

                                                 
1 Acedível em http://adeb.pt/ficheiros/uploads/02a75f2c0346f49717d171c23b7f56a2.pdf, na sequência da aprovação do PNSM pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 49/2088, punlicada no DR série I, n.º 47, de 6 de março, acedível por http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/A9DDE9D6-

B4B9-409E-8B84-A1705F1A101B/0/RCM482009.pdf , atualizado pelas Orientações Programáticas, disoníveis no site da DGS. 

http://adeb.pt/ficheiros/uploads/02a75f2c0346f49717d171c23b7f56a2.pdf
http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/A9DDE9D6-B4B9-409E-8B84-A1705F1A101B/0/RCM482009.pdf
http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres/A9DDE9D6-B4B9-409E-8B84-A1705F1A101B/0/RCM482009.pdf
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PONTO 2 – Identificação das metas do Plano Nacional para a Saúde Mental 2007-2016 (PNSM) 
atingidas até 31/03/2015  
GRAU DE REALIZAÇÃO:  

1 = NÃO REALIZADO 

2 = PARCIALMENTE REALIZADO 

3 = TOTALMENTE REALIZADO 

PNSM - LISTAGEM DE ACÇÕES A EXECUTAR 

ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE 
CALENDÁRIO 

PREVISTO NO 

PNSM 

GRAU DE 

REALIZAÇÃO EM 

MARÇO DE 2015 

Implementação e avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 

Divulgação do plano entre profissionais, utentes, 
familiares, ONG e outras entidades da comunidade ACS, CNP Até 31/3/08 3 

Organização de uma conferência nacional sobre o 
plano, com a participação de representantes das 
várias associações profissionais e científicas de 
psiquiatria e saúde mental do país, bem como de 
peritos da OMS 

CNP 
Entre 

15/12/07 e  
31/7/08 

3 

Desenvolvimento de programa nacional de 
formação de dirigentes em organização e melhoria 
de serviços de saúde mental 

CNP, com a 
colaboração de 
universidades 

Entre 
15/12/07 e 

30/6/09 
2 

Desenvolvimento de experiências piloto (projetos 
inovadores de equipas e unidades de saúde mental 
comunitária) 

CNP e serviços de saúde 
mental a determinar 

Entre 1/2/08 e 
30/9/122 3 

Desenvolvimento de experiências piloto e projetos 
de cuidados continuados  CNRCCI3 e CNP Até  31/12/16 1 

Avaliação externa da implementação do plano 
Protocolo de cooperação com a OMS  

Ministério da Saúde, 
ACS 

Entre 
15/12/07 e 

30/9/12 
34 

Legislação e direitos humanos 

Criação de Grupo de Trabalho sobre Direitos 
Humanos e Saúde Mental 

CNP, Ministério da 
Justiça, Conselho 
Nacional de Saúde 

Mental e Associações de 
Utentes e Familiares 

31/3/08 1 

                                                 
2 Viabilizadas por financiamento da ACSS de 5 milhões de euros, selecionadas por concurso público, com compromisso escrito dos CA 

dos hospitais a que pertenciam os 43 projetos vencedores de darem sequência aos mesmos após os 2 anos de vigência dos projetos. 
3 Foi criada uma Equipa de Projeto dos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (Despacho das MTSS e da MS n.º 15229/2010, 
publicado no DR, série II, n.º 195 de 7 de outubro), integrada por elementos da CNSM, ISS e DGSS, que elaborou a regulamentação do 
DL n.º 8/2010, alterado e republicado pelo DL n.º 22/2011, através das Portarias dos MTSS e MS n.º 149/2011 e 183/2011, após avaliação 
no terreno das respostas existentes nos sectores público e social. A atual tutela tem anunciado várias datas para o arranque deste projeto, 
sendo a última para 1 de junho próximo. 
4 Foi efectuada uma avaliação externa pela OMS-Europa, em fevereiro de 2011 (ver à frente). 
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Informação, Financiamento e Gestão 

Criação de um sistema de informação que garanta, 
com eficiência, a recolha e tratamento da 
informação de todas as instituições prestadoras 

Ministério da Saúde 
(ACSS, CNP) 

31/12/08 1 

Estabelecer um orçamento nacional para a saúde 
mental  

A partir de 
2008 15 

Implementar modelo de financiamento baseado em 
princípios de contratualização 31/3/08 1 

Passagem dos DPSM a Centros de 
Responsabilidade Integrados 

CNP, ACSS, ARS, CA 
dos HG e direções dos 

DPSM 
Até 31/12/12 26 

Desenvolvimento de projetos inovadores de gestão 
de serviços com participação dos grupos de 
profissionais ou organizações não-governamentais 

CNP, ACSS Até 31/12/08 2 

Recursos humanos 

Levantamento, por estabelecimento de saúde, dos 
profissionais que estão a trabalhar em serviços de 
saúde mental ou com intervenção em saúde mental. 

ACSS, ARS e CNP Até 30/6/08 3 

Definir o modelo de funcionamento das equipas 
dos serviços de saúde mental e as atribuições dos 
diferentes profissionais que integram estas equipas. 
Redefinir os rácios recomendados para cada grupo 
profissional 

CNP em colaboração 
com a ACSS Até 30/6/08 2 

Estimar as necessidades previsíveis de profissionais 
de saúde mental nos próximos 10 anos 

Equipa de trabalho 
constituída pela CNP, 

ACSS e ARS, com 
colaboração das 

Unidades de Missão para 
os Cuidados Primários e 

para os Cuidados 
Continuados Integrados 

Até 30/10/08 1 

Elaborar e implementar um plano de formação em 
serviço para profissionais chave no 
desenvolvimento de novos serviços de saúde 
mental 

CNP com a colaboração 
da OMS, instituições de 

ensino do país com 
especial competência na 

matéria e ACSS 

Até 31/12/12 3 

Acordar, com as autoridades com competência na 
matéria, a introdução de mudanças na formação 
pós-graduada dos diferentes grupos profissionais 
envolvidos na prestação de cuidados de saúde 
mental, que facilitem uma participação mais 
eficiente destes profissionais em serviços e 
programas de base comunitária  

CNP e ACSS, em 
colaboração com as 

Ordens dos Médicos e 
dos Enfermeiros, a 

Associação Pró-Ordem 
dos Psicólogos, etc. 

Até 31/10/08 1 

                                                 
5 Não existe um orçamento específico para o desenvolvimento assistencial em saúde mental mas, como para outros Programas Nacionais 
Prioritários, um orçamento para o Programa Nacional para a Saúde Mental, com origem nos Jogos Sociais, com valor definido anualmente 
por despacho da tutela. 
6 Existe um Centro de Responsabilidade Integrada no CHUC. 
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Elaboração de um plano de vagas dos Internatos de 
Psiquiatria e de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência, que tome em consideração a 
necessidade de facilitar a fixação de médicos nos 
serviços menos centralizados e, ao mesmo tempo, 
garantir uma formação sólida dos novos médicos 
especialistas 

ACSS em colaboração 
com ARS e CNP Até 31/10/08 17 

Elaborar plano de contratações privilegiando 
explicitamente as Equipas de Saúde Mental 
Comunitária (ESMC) 

ACSS, ARS, CNP e CA 
dos HP e HG de Porto, 

Coimbra e Lisboa 
01/10/07 a 
31/12/08 1 

Reforçar os recursos humanos dos Serviços Locais 
de Saúde Mental mais periféricos, utilizando 
quando necessário os mecanismos de mobilidade 
atualmente existentes 

ACSS, CA de HP e de 
HG de Lisboa, Porto e 

Coimbra, CA dos 
serviços periféricos em 

questão 

Até 31/7/09 2 

Elaborar um novo modelo remuneratório dos 
profissionais das ESMC que inclua, além de uma 
remuneração base, suplementos relacionados com a 
produtividade, bem como prémios relacionados 
com a complexidade e qualidade do trabalho 
desenvolvido 

ACSS, CNP Até 31/12/08 1 

Desenvolvimento de Serviços Locais de Saúde Mental – Medidas gerais 

Definição dos princípios orientadores do 
funcionamento das USMC/ECSM e dos requisitos 
estruturais e humanos indispensáveis para o seu 
desenvolvimento 

CNP Até 31/7/08 38 

Desenvolvimento e avaliação de experiências piloto 
nas várias regiões do país, destinadas a testar a 
efetividade de USMC/ECSM, que prestem 
cuidados a um sector geodemográfico determinado 
e incluam: 1- Programa integrado para Doentes 
Mentais Graves, com manejo de casos por 
terapeutas de referência; 2- Programa de ligação 
com a Saúde Familiar e apoio a perturbações 
mentais comuns; 3- Programa de apoio a doentes 
idosos; 4- Programa de prevenção nas áreas da 
depressão e suicídio 

CNP, ARS Até 31/12/10 2 

Organização progressiva nos SLSM de Unidades ou 
Equipas de Saúde Mental Comunitária 
(USMC/ECSM), responsáveis pelos cuidados 
prestados a sectores de cerca de 80.000 habitantes, 
de acordo com a alínea a) do n.º 2 do art.º 10º do 
DL n.º 35/99, de 5 de fevereiro 

  
• Até final de 

2008 
• Até 2012 
• Até 2016 

29 

Desenvolvimento de Serviços Locais de Saúde Mental – Planeamento Regional 

                                                 
7 Enquanto existiu Departamento de Recursos Humanos da Saúde, foi comum, embora não com carácter formal, ser pedido parecer sobre 
prioridades de vagas, nomeadamente para internatos médicos, consulta que nos últimos anos não tem sido solicitada por nenhuma 
entidade. 
8 “Documento de Consenso para a Estrutura e Funções das Equipas de Saúde Mental Comunitária (ESMC) “, elaborado por representantes 
dos diversos grupos profissionais dos sectores público, privado e social da área da Saúde Mental em reunião multidisciplinar (Curia, 
Outubro de 2008). 
9 O país tem atualmente cobertura integral de serviços de saúde mental, embora o rácio de 80.000 habitantes/sector não tenha ainda sido 
alcançado em todas as suas regiões de saúde.  
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Desenvolvimento de Serviços Locais de Saúde Mental – Planeamento Regional 
Desenvolvimento da Rede de SLSM da Região Norte 
Funcionamento com plano de atividades próprio e 
dotação de orçamento privativo das Equipas 
Comunitárias de Matosinhos, Porto, Póvoa/Vila do 
Conde e Santo Tirso/Trofa, do HML. Preparação 
da sua transferência para o Hospital Geral de Santo 
António, ULS de Matosinhos e para os CH de 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde e do Médio Ave 

CNP, ARS Norte 

31/12/08 
[Preparação de 
transferência 
em função do 

desenvolviment
o de novos 
serviços] 

2 

Criação dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental 
naqueles hospitais visando a transferência de 
responsabilidades 

Até 31/12/08 3 

Desenvolvimento de serviços de âmbito regional 
no HML Até 31/12/08 2 

Consolidação das medidas tomadas no período 
anterior, com o desenvolvimento de diversas 
respostas na comunidade nas diferentes áreas 
assistenciais 

Até 31/12/16 2 

Como resultado do alargamento da área da ARS 
Norte até aos limites da NUT II Norte, as áreas a 
sul do Douro transitaram para SLSM da Região e 
será criado o DPSM do Hospital de S. Sebastião 

Até 31/12/08 
Criado DPSM 
do Hospital de 

S. Sebastião  

 Medidas para a reabilitação e desinstitucionalização 
de doentes psiquiátricos de acordo com plano a 
definir 

CNRCCI, CNP, ARS 
Norte Até 31/12/16 2 

Desenvolvimento da Rede de SLSM da Região Centro 
Criação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Coimbra (CHPC), com sede no HSC, juntando o 
HSC, o Hospital do Lorvão e o Centro Psiquiátrico 
de Recuperação de Arnes 

CNP, ARS Centro 

Até 31/1/08 3 

Acerto das áreas de influência dos vários serviços 
de acordo com a nova configuração da região 
Centro 

Até 31/12/08 3 

Transferência dos serviços locais da área afeta ao 
Hospital do Lorvão para o HSC e integração das 
Unidades de Agudos de ambos no HSC 

Até 31/12/08 3 

Criação das Unidades de Saúde Mental Comunitária 
de Pinhal Interior e Litoral Sul, afetas ao Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra 

Até 31/12/08 310 

Criação da Unidade de Saúde Mental Comunitária 
do Litoral Norte, afeta aos HUC Até 31/12/09 311 

Reorganização do atendimento das urgências de 
Coimbra num único local (HUC) Até 31/12/08 3 

                                                 
10 A EC Pinhal Interior está no terreno desde 2011, centralizada no CS Figueiró Vinhos, articulando-se com várias estruturas sociais da 
área abrangida, 1 consulta semanal na Pampilhosa e na subárea de Leiria Norte. O Litoral Sul (Figueira Foz) aguarda cedência de 
instalações pela autarquia para outra EC iniciar atividade; recentemente fixaram-se 2 psiquiatras no H. Figueira da Foz 
11 EC Pinhal Interior II – Tábua, Miranda Corvo e Lousã; a EC Litoral Norte, referenciada ao CS Cantanhede (1xsemana), desloca-se 
também a Montemor-o-Velho. 
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Desenvolvimento das Unidades de Saúde Mental 
Comunitária de Pinhal Sul e Coimbra Norte Até 31/12/12 3 

Transferência do internamento de agudos do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra para os 
HUC (hospital geral) 

Até 31/12/16 2 

Medidas para a reabilitação e desinstitucionalização 
de doentes psiquiátricos de acordo com plano a 
definir 

 
CNRCCI, CNP, ARS 

Centro 
Até 31/12/16 2 

Desenvolvimento da Rede de SLSM da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Constituição de um centro hospitalar juntando o 
HJM e o HMB (CHPL) 

CNP, ARS LVT 

Até 31/12/07 3 

Abertura da unidade de internamento do Hospital 
Garcia de Orta e transferência da responsabilidade 
assistencial plena da área de Almada/Seixal para o 
respetivo DPSM  

Até 31/7/08 3 

Funcionamento, com plano de atividades próprio e 
orçamento privativo, da Equipa Comunitária de 
Sintra do HMB e preparação da sua transferência 
para o H. Fernando Fonseca 

Até 31/12/08 1 

Criação de DPSM no CHLC de modo a integrar a 
valência de saúde mental na preparação em curso 
do futuro Hospital Todos os Santos 

Até 31/12/08 1 

Funcionamento, com plano de atividades próprio e 
dotação de orçamento privativo, da Equipa 
Comunitária de Loures do HJM e início de 
preparação da sua transferência para o novo 
Hospital de Loures 

Até 31/12/08 3 

Funcionamento com plano de atividades próprio e 
dotação de orçamento privativo da Equipa 
Comunitária de Torres Vedras do HJM e início de 
planeamento da criação do DPSM de Torres 
Vedras/Caldas da Rainha 

CNP, ARS Lisboa e 
Vale do Tejo 

Até 31/12/09 2 

Funcionamento com plano de atividades próprio e 
dotação de orçamento privativo da Equipa 
Comunitária de Vila Franca de Xira e início de 
planeamento da criação do DPSM do Hospital 
Reynaldo dos Santos  

Até 31/12/09 3 

Novas instalações para o DPSM do CHLO Até 30/6/0912 3 

Reestruturação das urgências psiquiátricas de 
Lisboa e Vale do Tejo: concentração do 
atendimento das urgências   

Até 31/12/08 2  

Contratação de mais pessoal no Centro Hospitalar 
Médio Tejo, de modo a assegurar o funcionamento 
do internamento 

Até 31/12/08 3 

Redefinição das áreas de influência dos vários 
serviços de saúde mental da Região, de acordo com 
as novas áreas de influência dos HG 

Até 31/12/08 2 

                                                 
12 Localizadas no H. Egas Moniz desde fevereiro de 2013. 
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Aumento do número de camas do internamento do 
DPSM do HFF Até 31/12/12 1 

Transferência dos cuidados de saúde mental da área 
de Sintra para o DPSM do HFF Até 31/12/12 1 

Criação dos DPSM de Torres Vedras/ Caldas da 
Rainha e dos Hospitais de Cascais, Loures, 
Reynaldo dos Santos e Todos-os-Santos (H. 
Oriental) 

Até 31/12/12 213 

Transferência dos cuidados de saúde mental das 
áreas de influência dos hospitais de Cascais, Loures, 
Reynaldo dos Santos, Todos os Santos e Torres 
Vedras/ Caldas da Rainha para os respetivos 
DPSM 

Até 31/12/1214 2 

Construção das instalações do DPSM de Torres 
Vedras/ Caldas da Rainha Até 31/12/12 1 

Medidas para a reabilitação e desinstitucionalização 
de doentes psiquiátricos de acordo com plano a 
definir 

 
CNRCCI, CNP, ARS 

LVT 
Até 31/12/16 2 

Desenvolvimento da Rede de SLSM da Região do Alentejo 
Criação de condições para a instalação da unidade 
de internamento para doentes agudos no Hospital 
do Espírito Santo (Évora) 

CNP, ARS Alentejo 

Até 31/12/08 3 

Desenvolvimento de um programa que permita 
assegurar a continuidade dos cuidados essenciais às 
populações do distrito de Beja, através do reforço 
da equipa de saúde mental (projeto piloto, a 
desenvolver com carácter de urgência) e assegurar a 
criação de unidade de internamento 

Até 31/12/08 215 

Assegurar a criação da unidade de internamento de 
agudos da Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano (Santiago do Cacém) 

Até 31/12/08 116 

Melhorar o atendimento das urgências nos vários 
distritos, considerando a possibilidade de 
estabelecer formas de cooperação entre si. 

Até 31/12/08 1 

Medidas para a reabilitação e desinstitucionalização 
de doentes psiquiátricos de acordo com plano a 
definir 

 
CNRCCI, CNP, ARS 

Alentejo 
Até 31/12/16 217 

                                                 
13 Entretanto foram criados os CH do Oeste Sul (Torres Vedras) e Oeste Norte (Caldas da Rainha) tendo neste, em 2010, sido criado, por 
despacho ministerial, o respetivo DPSM. Entretanto, com a fusão daqueles CH, o DPSM passou a ser o da nova entidade, mantendo-se, 
por carência de meios humanos, a Unidade Ambulatória de PSM de Torres Vedras, de responsabilidade do CHPL/HJM. 
14 Na sequência da saída da função pública da única psiquiatra do mapa de pessoal do CH do Oeste e Diretora do DPSM do H. das Caldas 
da Rainha, foi estabelecido em março último um protocolo com o CHLN que assegura o apoio médico especializado através de 2 
profissionais. 
15 Depois de um moroso processo de contratação de médicos psiquiatras que viabilizasse o funcionamento da unidade de internamento do 
DPSM da ULSBA, há a informação do CA que a mesma irá ser inaugurada em data muito próxima, estando em reativação a articulação 
das Equipas Comunitárias de Saúde Mental com os vários ACES. 
16 Têm ficado desertos os concursos de ingresso para Psiquiatras na ULSAL, tal como tentativas várias de contratação, algumas com 
intermediação do PNSM. 
17 Em termos de desinstitucionalização é do conhecimento do PNSM que os doentes crónicos residentes na respetiva unidade do H de 
Portalegre foram integrados em estruturas sociais da comunidade. 
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Desenvolvimento da Rede de SLSM da Região do Algarve 
Incluir um novo DPSM no programa do novo 
hospital central do Algarve 

CNP, ARS Algarve 

Até 31/3/0818 NA 

Desenvolver um projeto de Unidade ou Equipa de 
saúde mental comunitária Até 31/12/08 3 

Reorganizar o atendimento das urgências Até 31/12/08 2 

Medidas para a reabilitação e desinstitucionalização 
de doentes psiquiátricos de acordo com plano a 
definir 

CNRCCI, CNP, ARS 
Algarve Até 31/12/16 2 

Serviços de Saúde Mental da Infância e da Adolescência 

Criação de Novas Unidades/ Serviços: 

CNP, ARS 

 

2 

� 4 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2 na 
Região Centro, 3 na Região Norte Até 31/12/09 

� 2 na Região  Alentejo, 2 na Região Algarve Até 31/12/12 
� Nos novos Hospitais, de acordo com as 
necessidades locais  Até 31/12/1619 

Abertura da Unidade de Internamento do 
Departamento de Pedopsiquiatria da Infância e 
Adolescência de Coimbra CNP, ACSS, ARS 

Centro 

Até 31/12/09 120 

Criação de 10 equipas piloto de Saúde Mental 
Comunitária Até 31/12/09 1 

Criação de novas Equipas ACSS, ARS Até 31/12/16 2 

Estudar a possibilidade de, integradamente com as 
políticas de infância e juventude, criar estruturas 
residenciais na comunidade21 

CNRCCI, CNP e MTSS De acordo com 
plano 2 

Criação de grupo de trabalho misto para definição 
de respostas a problemas de Crianças e Jovens em 
Risco 

CNP, MTSS, Ministérios 
da Justiça  e da 

Educação 
31/3/08 222 

Formação de médicos especialistas de acordo com 
plano de vagas a definir CNP, ACSS, ARS 

Até 31/12/09 
Até 31/12/12 
Até 31/12/16 

123 

Programa de Saúde Mental na Gravidez e Primeira 
Infância – European Early Promotion Project CNP Até 31/12/09 2 

 
                                                 
18 Embora o previsto novo hospital não tenha sido construído, com a criação do CH do Algarve passou a existir apenas 1 DPSM na Região 
com 2 Serviços – o da unidade de Faro e o da Unidade do Barlavento. 
19 O Hospital Beatriz Ângelo (Loures) integra um Serviço de SMIA e o Hospital de Vila Franca de Xira uma Unidade. 
20 Mesmo com várias sensibilizações à tutela e aos responsáveis da ARS Centro e do CHUC (e denúncias pela comunicação social), 
continua a não ser criada a unidade de internamento do DPSMIA do CHUC, que irá permitir que as 20 escassas camas existentes em 
Portugal (CH do Porto e CHLC) passem a 30 e que a capacidade formativa para Psiquiatras da Infância e Adolescência (especialidade 
muito carenciada a nível nacional) deixe de ser parcial nesta estrutura diferenciada. 
21 No projeto dos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental estão consideradas (como uma das inovações, a par das Equipas de 
Apoio Domiciliário), estruturas próprias para crianças e jovens, residenciais, sócio-ocupacionais e de equipas domiciliárias, com objetivo 
reabilitativo psicossocial, quer por doença mental grave quer por perturbações da personalidade. 
22 Em 2011 foi criado um grupo de trabalho com a Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco, que deixou de reunir de modo tão 
regular por não termos condições de responder à maioria das pungentes situações que nos eram colocadas.  
23 Ver nota 7. 
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Melhoria da Qualidade 
Desenvolvimento de uma política de avaliação e 
garantia de qualidade (metodologia, seleção de 
indicadores, processo de implementação, recurso a 
entidades externas de avaliação)  

CNP Até 30/6/08 1 

Avaliação de qualidade dos serviços nacionais, 
abrangendo os vários dispositivos de prestação de 
cuidados e a área de cumprimento de direitos dos 
doentes (através do recurso a instrumentos da 
OMS) 

SLSM, entidade externa 
de avaliação Até 31/12/08 1 

Avaliação dos níveis de satisfação dos utentes dos 
serviços de psiquiatria, englobando elementos 
quantitativos e qualitativos 

CNP - desenho do 
modelo de avaliação Até 30/6/2008 

224 
SLSM - implementação 

A partir de 
1/10/08 

- Aplicação de 
rotina 

- Análise pelo 
menos anual 

Implementação de normas de tipo organizativo na 
atividade de rotina em todos os serviços do país 
(eg, protocolo de receção e acolhimento, direitos e 
deveres de utentes, informação genérica sobre os 
processos terapêuticos)  

CNP – coordenação da 
elaboração das normas e 

guidelines 
Até 31/10/08 225 

Implementação de normas de boas práticas 
assistenciais 

CNP – definição das 
normas 

SLSM - implementação 
Até 31/12/08 226 

Elaboração e implementação de normas sobre 
programas terapêuticos integrados para doentes 
com perturbações psiquiátricas graves, incluindo 
reabilitação, de acordo com a evidência científica 

SLSM – implementação Até 31/12/08 227 

Investigação 

Levantamento regular e divulgação efetiva da 
produção científica na área da psiquiatria e saúde 
mental realizada em Portugal ou com a participação 
de profissionais portugueses 

CNP 

Levantamento 
efetuado 

durante os 3 
primeiros 

meses de cada 
ano 

328 

Negociação de uma linha de financiamento para 
investigação em epidemiologia e em avaliação de 
programas de intervenção integrada em psiquiatria 
e saúde mental 

CNP, FCT 
Negociação a 

ser efetuada até 
31/12/08 

329 

                                                 
24 Diversos serviços aplicam questionários de satisfação dos utentes integrados nos programas de qualidade hospitalar. 
25 Este tipo de norma existe em todos os DPSMs, sendo da responsabilidade das direcções dos hospitais. 
26 Foram elaboradas as normas de boas práticas de utilização de antipsicóticos, ansiolíticos e antidepressivos. 
27 Foram elaboradas as normas para a implementação de programas de case management para doentes mentais graves. 
28 Levantamento efetuado; aguarda publicação. 
29 O Programa Nacional para a Saúde Mental tem apoiado diversos projetos de investigação em serviços públicos de psiquiatria e saúde 
mental. Em 2015 foi aprovado o financiamento de vários projetos de investigação no âmbito do programa “Iniciativas em Saúde Pública” 
do EEA Grants (países ex-EFTA). 



 

11 
 

Organização de dois cursos modulares de curta 
duração (na área de investigação clínica e na área de 
avaliação de programas e serviços), que possam ser 
efetuados em diversos pontos do país, 
nomeadamente fora dos grandes centros urbanos, 
com dois objetivos: 1- melhorar as competências 
em metodologia de investigação; 2- fomentar a 
criação informal de redes de investigação entre 
diversos centros com interesses similares 

Promoção a cargo da 
CNP, com colaboração 

de profissionais, 
serviços, departamentos 

com experiência 
científica reconhecida 

Organização 
dos módulos 
até 31/7/08 

1 
 

Implementação de 3 a 5 projetos-piloto de 
avaliação de serviços ou de efetividade de 
programas de intervenção integrada (eg, 
perturbações psicóticas, ligação aos cuidados 
primários de saúde, suicídio, psiquiatria da infância 
e adolescência) 

Promoção e seleção dos 
projetos (mediante 

candidatura) a cargo da 
CNP, com 

financiamento público 

Elaboração e 
seleção até 
30/10/08 

1 

Estimular a prática de investigação durante os 
Internatos Médicos (psiquiatria, psiquiatria da 
infância e adolescência), através da criação de um 
estágio obrigatório de investigação, realizado em 
instituição credenciada em Portugal ou no 
estrangeiro, com a duração mínima de 3 meses, a 
negociar com as entidades competentes na matéria 

Colégios das 
Especialidades da 

Ordem dos Médicos, em 
colaboração com os 

Departamentos 
Universitários de 

Psiquiatria e Saúde 
Mental 

Negociação 
efetuada até 
31/12/08 

1 

Desenvolvimento de Serviços Regionais 

Definição dos princípios orientadores do 
desenvolvimento e funcionamento das unidades 
para doentes inimputáveis 

Ministérios da Justiça e 
da Saúde Até 31/10/08 1 

Definição dos princípios orientadores do 
desenvolvimento e funcionamento das unidades 
para “doentes difíceis” e para perturbações do 
comportamento alimentar  CNP 

Até 31/10/08 1 

Elaboração do plano de desenvolvimento das 
unidades regionais Até 31/10/08 1 

Hospitais Psiquiátricos 

Desenvolver os serviços locais de saúde mental 
assegurados pelos HP, reforçando a intervenção 
comunitária 

CA dos HP 

Início imediato. 
Todas as 

equipas com 
orçamento 
próprio em 

2009 

2  

Concentrar o internamento de doentes agudos em 
HP de Coimbra no HSC 

CA do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico 

de Coimbra 
Até 31/12/08 3 

Transferir para os novos hospitais gerais os 
serviços locais das respetivas áreas de influência 

CNP, CA dos HP e dos 
novos HG com 

Psiquiatria 

À medida que 
forem sendo 

criados 
3 

Concentrar as respostas prestadas por HP em 
Porto, Coimbra e Lisboa num único hospital em 
cada cidade (HJM, HML e HSC) 

CNP, CA dos HP Até 31/12/12 3 
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Transferir todos os serviços locais de saúde mental 
ainda dependentes de HP para DPSM com base em 
hospitais gerais  

CNP, administrações 
dos HP, administrações 

dos novos Hospitais 
Gerais com Psiquiatria 

31/12/16 2 

Reorganizar os espaços e reconverter os recursos 
dos HJM, HML e HSC, de modo a assegurar o 
funcionamento dos  serviços regionais de saúde 
mental de base institucional previstos em Lisboa, 
Porto e Coimbra. 

CNP, Administrações 
dos HP 

Progressivamen
te, até 

31/12/2016 
230 

Preparar a saída dos doentes a desinstitucionalizar  CNRCCI e CNP 

De acordo com 
o ritmo de 
criação de 

estruturas dos 
cuidados 

continuados 

2 

Reabilitação, desinstitucionalização, integração social e cuidados continuados  

Aprovação do Diploma sobre as respostas de 
cuidados continuados no âmbito da saúde mental  

MTSS, CNRCCI e CNP 

31/3/08 3 

Nomeação do Grupo Técnico Coordenador das 
respostas de cuidados continuados no âmbito da 
saúde mental a nível nacional 

31/01/08 3 

Elaboração do Plano de Ação do Grupo Técnico 
Coordenador das respostas de cuidados 
continuados no âmbito da saúde mental a nível 
nacional  

MTSS, CNRCCI e CNP Até 31/7/08 3 

Lançamento de experiências piloto de acordo com 
plano a definir 

CNRCCI, MTSS e CNP 

30/6/08 331 

Desenvolvimento de experiências piloto e projetos 
de cuidados continuados de acordo com plano a 
definir  

Entre 
15/12/07 e 

30/9/12 
1 

Regulamentação do emprego apoiado para pessoas 
com doença mental no âmbito da revisão das 
políticas de emprego ativo em curso.    

CNP, Instituto do 
Emprego e Formação 
Profissional/ MTSS 

31/12/08 1 

Regulamentação da habitação apoiada 
CNP, Instituto da 

Habitação e Reabilitação 
Urbana 

31/12/08 1 

Lançamento de projetos de Cuidados Continuados 
Integrados de Saúde Mental de acordo com o plano 
a definir 

CNRCCI, CNP e MTSS 
Projetos de 
acordo com 

plano nacional 
1 

Medidas para reabilitação e desinstitucionalização 
de doentes psiquiátricos de acordo com plano a 
definir. 

CNRCCI, CNP, ACSS, 
ARS 

Entre 
15/12/07 e 
31/12/16 

2 

Apoio do desenvolvimento de ONG que 
representam utentes e famílias e  grupos de 
autoajuda, de acordo com a legislação própria 

CNP, INR / MTSS A partir de  
2008 2 

                                                 
30 Apenas foi criada a instalação para o Serviço de Psiquiatria Forense do CHPL, em pavilhão devoluto do HJM. 
31 Na cerimónia pública do Dia Mundial da Saúde Mental de 2010, a então Ministra da Saúde assinou os protocolos de compromisso com 
as entidades que iriam gerir as primeiras experiências piloto, depois formalizadas pelo Despacho das Ministras do Trabalho e da 
Solidariedade Social e da Saúde n.º 8677, publicado no DR, II série, n.º 122, de 28 de junho, mas que ainda não tiveram implementação. 
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Articulação com as Ordens Religiosas e Misericórdia do Porto 

Constituição de um grupo de trabalho misto para 
elaborar uma proposta concreta de revisão do 
acordo de 1983 com as Ordens Religiosas CNRCCI, CNP 

Proposta 
apresentada até 

31/7/08 
1 

Definição de um protocolo de cooperação com as 
Ordens Religiosas  Até 31/12/08 1 

Constituição de um grupo de trabalho misto para 
elaborar uma proposta concreta de revisão do 
Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia do 
Porto  CNRCCI, CNP, ARS 

Norte 

Proposta 
apresentada até 

31/7/08 
1 

Definição de um protocolo de cooperação com a 
Santa Casa da Misericórdia do Porto Até 31/12/08 1 

Saúde Mental e Cuidados de Saúde Primários 

Promover Ações de Formação/ Sensibilização dos 
clínicos gerais na área da Saúde Mental nos Centros 
Saúde 

Departamentos de 
Psiquiatria/ SLSM (em 

articulação com os 
Centros de Saúde da 

respetiva área 
geográfica) 

Anual, de 2008 
em diante 2 

Promover a articulação com os Cuidados de Saúde 
Primários MCSP, CNP: 

 
- Departamentos de 
Psiquiatria/ SLSM 

 
 - Direção dos Centros 

de Saúde 

Anual, de 2008 
em diante 2 

Promover a melhoria da informação de 
referenciação e de retorno 

Anual, de 2008 
em diante 2 

Promover a divulgação e partilha de informação 
sobre indicadores de Saúde Mental na população a 
cargo 

2008 em diante 2 

Articulação intersectorial na área da Prevenção/Promoção 

Luta contra o estigma 
CNP, comunicação 

social, ONG, utentes e 
famílias 

2008-2010 3 

Apoio a grupos vulneráveis ou em risco social CNP, MTSS 2008-2016 2 

Luta contra a exclusão social dos sem-abrigo CNP, MTSS, autarquias 2008-2010 3 

Criação de Plataforma de Ação para a Prevenção 
em Saúde Mental (cooperação entre os diversos 
sectores das políticas) 

CNP, MTSS, da Saúde e 
da Educação Até 31/12/08 1 

Prevenção do suicídio e da depressão CNP, MCSP 

Avaliação de 
modelo até 
31/12/08 

Disseminação 
de modelo 

entre 1/1/09 e 
31/12/12 

232 

Estabelecimento de acordo com o IDT sobre 
prevenção do abuso do álcool e das drogas CNP, IDT 31/12/08 1 

                                                 
32 Foi aprovado em 2013 o Plano Nacional para a Saúde Mental 2013-2016, cuja implementação vai ser significativamente reforçada com 
o desenvolvimento de projetos aprovados no âmbito do EEA Grants. 
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Prevenção da violência doméstica e do abuso 
infantil CNP, MTSS, ME, CIG 

Avaliação de 
modelo até 
31/12/08 

Disseminação 
de modelo 

entre 1/1/09 e 
31/12/12 

233 

Articulação com o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) 

Definição dos princípios de colaboração entre os 
serviços de saúde mental e os serviços do IDT 

CNP, IDT 

31/3/08 1 

Participação de médicos psiquiatras do IDT na 
prestação de serviços de urgência psiquiátrica 

Acordo 
negociado até 

31/7/08 
1 

Cuidados para pessoas Sem-abrigo e vítimas de Violência Doméstica 

Desenvolvimento de um projeto-piloto para 
tratamento de Pessoas Sem Abrigo CNP Até 31/12/08 

Até 31/12/10 3 

Integração nas equipas de saúde mental 
comunitária de projetos na área da violência 
doméstica  

CNP, direções dos 
SLSM, CIG 

Até 
31/12/2008 2 

Articulação com o Ministério da Justiça 

Criação de grupo de trabalho Saúde Mental/ M. 
Justiça para elaborar propostas que respondam aos 
problemas relacionados com:  

CNP, Ministério da 
Justiça 

Até 31/3/08 

1 

1 – a prestação de cuidados de psiquiatria e saúde 
mental a doentes inimputáveis e a pessoas com 
doenças mentais que se encontram em 
estabelecimentos prisionais; 

 

2 – a elaboração de perícias médico-legais 
psiquiátricas  

Até 31/7/08 
(apresentação 
de propostas) 

3 – a prestação de cuidados mandatados por 
decisão judicial a pessoas com problemas de saúde 
mental, nomeadamente crianças e jovens 

 

 

                                                 
33 Tem-se dado sequência à sensibilização e formação de profissionais da Saúde Mental e dos CSP quanto ao diagnóstico proactivo de 

situações de violência familiar, através de articulação com o serviço especializado do HSC. O PNSM integra a Plataforma contra a 

Violência desenvolvida pelo CHUC. 
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Legenda de SIGLAS 
 

ACS Alto-Comissariado da Saúde 

ACSS Administração Central dos Sistemas de Saúde, I.P. 

ARS Administração Regional de Saúde, I.P. 

CA Conselho(s) de Administração(ões) 

CHLO Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 

CHUC Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

CIG Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

CNRCCI Coordenação Nacional da Rede de Cuidados Continuados Integrados 

CNP Coordenação Nacional do Plano de Saúde Mental 

CNSM Coordenação Nacional para a Saúde Mental 

DGS Direção-Geral da Saúde 

DGSS Direção-Geral da Segurança Social 

DPSM Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental 

EC Equipa Comunitária 

ESMC Equipas de Saúde Mental Comunitárias 

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

HFF Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, E.P.E. 

HG Hospital Geral 

HJM Hospital Júlio de Matos 

HMB Hospital Miguel Bombarda 

HML Hospital Magalhães Lemos, E.P.E. 

HP Hospitais Psiquiátricos 

HSC Hospital Sobral Cid 

HUC Hospitais da Universidade de Coimbra, E.P.E. 

IDT Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. 
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INR Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. 

ISS Instituto de Segurança Social 

MCSP Missão para os Cuidados de Saúde Primários 

MTSS Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONG Organizações Não Governamentais 

RNCCISM Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental 

SCMP Santa Casa da Misericórdia do Porto 

SLSM Serviço Local de Saúde Mental 

SMIC Saúde Mental da Infância e Adolescência 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

USMC Unidades de Saúde Mental Comunitárias 

 
 
 
PONTO 3 – Menção a eventuais reactualizações aos objetivos do Plano, para além daquelas 
introduzidas pelo relatório publicado a 30 de Março de 2012, pela Direcção-Geral da Saúde; 
 
Não foi efetuada nenhuma reactualização para além da publicada em 2012, a qual se encontra disponível no site 
da DGS em www.dgs.pt sob o título “Orientações Programáticas”.  
 
PONTO 4 – Enunciação dos principais constrangimentos que têm dificultado a implementação do 
PNSM 2007-2016; 
 
Os constrangimentos à implementação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007 – 2016 foram matéria de três 
documentos elaborados em alturas diferentes: 
� Relatório de Autoavaliação dos programas nacionais (2010). 
� Relatório da Avaliação externa do Plano Nacional de Saúde Mental, efetuada pela OMS-Europa em 2011: 

“WHO Mission to assess the progress of the mental health reforms in Portugal  WHO Regional Office for 
Europe” (2011).  

� Reactualização do Plano Nacional de Saúde Mental, DGS (2012). 
Como se poderá facilmente depreender da leitura dos mesmos, a natureza dos constrangimentos mantêm-se 
basicamente inalterada, centrando-se nas seguintes dimensões:  
 

� Escasso grau de autonomia e de capacidade de decisão da estrutura responsável pela implementação do 
PNSM, tomando em consideração a complexidade das mudanças a implementar;  

http://www.dgs.pt/
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� Inexistência de coordenação eficaz dos elementos do sistema de saúde mental, que incorporam os 
cuidados de saúde primários, as equipas comunitárias, os hospitais e os cuidados comunitários de 
reabilitação; 

� Escassa implementação das orientações técnico normativas da DGS por parte das ARS, queixa comum à 
generalidade dos responsáveis dos Programas e Saúde Prioritários; 

� Dificuldades no desenvolvimento de modelos formais de articulação com os cuidados de saúde 
primários, agravados pela extinção da Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Primários, com 
quem existia uma colaboração regular.   

� Reduzida autonomia dos centros de decisão a nível local (e.g. departamentos de Hospitais Gerais), 
obstaculizando o desenvolvimento dos serviços na comunidade); 

� Modelo de financiamento e gestão inadequados às necessidades específicas do sector; 

� Não implementação da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental;  

� Inexistência de incentivos para a realização de intervenções comunitárias, tanto por profissionais médicos 
como por não-médicos; 

� Inexistência a nível regional (e.g. ARS) de mecanismos executivos de monitorização da implementação 
efetiva dos serviços e das parcerias ao longo do sistema, baseados em standards da qualidade.  

Estas dimensões encontram-se bem detalhadas nos documentos acima referidos, os quais podem ser consultados 
em anexo. 
 
 
PONTO 5 - Outros comentários relevantes quanto ao panorama atual da saúde mental em Portugal.  
 

a) Como acima considerado, os Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCISM) foram 
assumidos como um dos pilares da reforma da SM. Perspetivados como intervenções estruturadas de 
reabilitação psicossocial para pessoas com doença mental grave, foram estruturados para: 

a. Terem um custo de funcionamento significativamente inferior à diária definida para os 
doentes residentes nos HP, com a particularidade de haver comparticipação dos próprios ou 
familiares, eventualmente substituída pela Segurança Social; 

b. Terem unidades diferenciadas para adultos e para crianças e adolescentes (estas inexistentes 
em Portugal, quer no setor público quer no privado, lucrativo ou social), com tónica em 
equipas domiciliárias em zonas geográficas e situações particulares; 

c. Permitirem a reconversão das poucas respostas, muito mais incipientes, existentes sobre a 
égide do Despacho Conjunto MS/MSSS n.º 407/98; 

d. Responderem, de modo mais eficaz, económico e humanitariamente mais relevante, aos 
novos crónicos, promovendo a sua autonomia. 

Mesmo com as associações de familiares e doentes, a par dos profissionais e responsáveis do setor, 
quer na vertente pública quer na social, a considerarem o projeto indispensável, nem a demonstração 
de menor custo financeiro tem permitido a sua implementação. O seu início anuncia-se (mais uma 
vez) para o curto prazo, mas com a Equipa de Projeto que os estruturou e a direção do PNSM 
arredadas do processo, surgem receios de que vá sofrer mutações, integrando estruturas gestionárias 
sem vocação nem prática no sector, receando-se que, sobretudo para os antigos crónicos dependentes, 
se opte por uma transinstitucionalização, em vez de iniciativas reabilitadoras individualizadas, logo 
autonomizantes. 

b) A vertente dos Cuidadores Informais tem tido particular investimento, desse a Coordenação 
Nacional, mantendo-se uma estrutura interna então criada – a CCPUC (Comissão Consultiva para a 
Participação de Utentes e Cuidadores) integrada por representantes de associações de utentes, 
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familiares e técnicos de IPSS vocacionadas para a reabilitação psicossocial. Para além de renovado 
apreço de uma das estruturas internacionais mais reputadas neste campo (o Centro de Reabilitação 
Psicossocial da Universidade de Boston), da publicação de guias de apoio e divulgação, tem 
promovido encontros anuais nacionais (descentralizados) de utentes e cuidadores. 
Relevante também, o apoio que o PNSM deu á constituição de uma nova estrutura federativa das 
associações de familiares de pessoas com doença mental, formalizada muito recentemente, contando-
se que venha a ter um papel relevante na capacitação das pessoas em causa, pugnando por maior 
respeito dos direitos humanos e por uma colaboração ativa no combate ao estigma. 

c) No que dia respeito ao Combate ao estigma e à prevenção da doença mental, o PNSM tem vindo a 
desenvolver o projeto Saúde Mental e Arte. Apostado em divulgar as capacidades criativas das 
pessoas com doença mental grave, tem promovido, em locais dignos, com curadores reputados e 
descentralização geográfica, fixados em catálogos (para divulgação e registo da propriedade autoral), 
o alargamento dos temas: 

a. 2011, em Lisboa, na LxFactory,1ª exposição de pintura, escultura e fotografia. 
b. 2012, em Cascais, workshops, com Chefes de Cozinha, reputados para utentes/profissionais 

de restaurantes explorados por IPSS; 
c. 2013, no Porto, com o 1º ciclo das Artes Plásticas (Museu Soares dos Reis, depois replicado 

em Lisboa no Museu do Oriente) 
d. 2014, em Coimbra, com o 2º ciclo das Artes Plásticas e o início dos ciclos do Teatro e da 

Dança (Museu Machado de Castro; Fundação Bissaya Barreto, Museu da Ciência, TEUC, 
Casa da Escrita, Teatro Loucomotiva, Teatro da Cerca; IPJ) 

e. 2015, em Portalegre, Évora e Beja, mantendo os ciclos iniciados e alargando à Doçaria 
Conventual e à Moda. 

d) Materializando um projeto antigo, elaborou-se, com o apoio de peritos da Sociedade Portuguesa de 
Suicidologia, o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013-2017, no âmbito do qual se apoia o 
projeto + Contigo, direcionado para a prevenção em meio escolar/secundário, desenvolvido pela 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e ARS Centro. A par de apoio a várias iniciativas da S. 
P. de Suicidologia, integrou-se no Projeto EEA Grants para a área da Saúde Mental vários 
investimentos em início de desenvolvimento (ver abaixo). 

e) Em 2013 realizou-se um 1º seminário de peritos nacionais, coordenado pelo responsável do Projeto 
Alzheimer-France, Prof. Joel Mènard, para estruturação de um Plano Nacional de Intervenção em 
Demências. O seminário foi repetido em 2014, apoiando-se várias investigações nacionais que 
viabilizem a estruturação do Plano, além de se apoiar financeiramente a Associação Alzheimer-
Portugal numa formação para profissionais dos CSP com intervenção domiciliária e integrarmos o 
núcleo do Projeto Vidas da UMP, para formação de profissionais de estruturas residenciais do sector. 
Ainda quanto a esta problemática, vamos integrar, como membros associados, a Joint Action sobre 
Demências, desenvolvida pela EU e coordenada pela Escócia e participámos na recente Reunião 
Ministerial da OMS sobre Ação Global contra as Demências. 

f) Desde 2012 que começamos a dar atenção mais continuada a um grupo social 
particularmente vulnerável – o das pessoas com Deficiência Intelectual e Doença Mental, 
apoiando um seminário para profissionais dos setores social e da saúde com peritos europeus 
no tema, a par de um conjunto de iniciativas a desenvolver no futuro.  

g) No âmbito da formação também apoiámos, em parceria com a respetiva associação 
profissional, pós-graduações de Saúde Mental no Serviço Social, em 2013 em Lisboa 
(FCM/UNL) e em 2014 em Coimbra (Instituto Miguel Torga), prevendo-se para 2015 no 
Porto. 

h) Com a colaboração ativa do PNSM, foi concluído há poucas semanas o concurso público de 
candidaturas a financiamento integrado no Projeto Iniciativas de Saúde Pública, do 
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consórcio EEA Grants, constituído por países ex-EFTA e que para a área da SM teve o valor 
de 2,7 milhões de euros. Houve 70 candidaturas, distribuídas por 5 subáreas:  

1. Melhoria dos sistemas de financiamento da saúde mental;  
2. Promoção da SM no trabalho e nos grupos mais afetados pela crise económica; 
3. Melhoria da capacidade e cuidados de saúde primários para tratar a depressão; 
4. Desenvolvimento de programas de prevenção da doença mental/promoção da saúde 

mental em crianças e adolescentes, nas escolas; 
5. Melhoria do acesso aos serviços de SM em especial para grupos afetados pela crise 

económica. 
Como já referido, este projeto é estruturante para o desenvolvimento do PNSM, em particular na 
área da prevenção do suicídio, promoção da saúde mental e prevenção da doença, apoio 
específico às pessoas mais vulneráveis à crise económica, bem como do modelo de 
financiamento para a saúde mental. 
i) Na vertente da Saúde Mental da Infância e Adolescência, além do considerado na alínea 

anterior, apoiamos 
a. Em articulação com a Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da 

DGS, uma formação no âmbito do Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, a 
abranger as várias regiões de saúde, tendo em vista a capacidade diagnóstica nos CSP 
da vertente emocional e comportamental; 

b. Em articulação com a coordenação do Plano Nacional de Saúde Escolar, vai 
desenvolver-se, também pelas regiões de saúde e direcionada para as equipas de 
saúde escolar e pessoal docente, uma formação relativa à avaliação das competências 
emocionais da população alvo; 

c. Entretanto estão em atualização as normas de orientação clínica para a gravidez e 
puerpério, integrando a vertente emocional, em particular a relação precoce; 

d. Iniciou a atividade um grupo de peritos que vai analisar a realidade nacional e propor 
normativos quanto à prescrição de psicofármacos na infância/adolescência. 

j) A exemplo do verificado com os restantes Programas Nacionais prioritários, desde 2013 que 
se edita o “Portugal: Saúde Mental em números”, em que se coligem e analisam os 
conteúdos epidemiológicos mais relevantes entretanto publicados. 

 
Uma palavra final para duas iniciativas que apoiámos e que são de significativa relevância para 
o sector: 

x O 1º Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, integrado no World Mental 
Health Survey Iniciative, com coordenação técnica internacional da Universidade de 
Harvey e apoio da OMS, entre nós realizado pela NOVA Medical School/ Faculdade de 
Ciências Médicas, com coordenação dos Professores Doutores Caldas de Almeida e 
Miguel Xavier e a colaboração do CESOP da Universidade Católica 
(http://www.fcm.unl.pt/main/alldoc/galeria_imagens/Relatorio_Estudo_Saude-
Mental_2.pdf ); 

x A coordenação, a convite da EU, da Joint Action on Mental Health and Well-being 
(http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/), que por motivos logísticos a DGS 
contratualizou também com o Departamento de Saúde Mental da mesma Faculdade, cujo 
relatório final comparativo da situação da saúde mental nos países da EU será 
apresentado em breve. 

 

http://www.fcm.unl.pt/main/alldoc/galeria_imagens/Relatorio_Estudo_Saude-Mental_2.pdf
http://www.fcm.unl.pt/main/alldoc/galeria_imagens/Relatorio_Estudo_Saude-Mental_2.pdf
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/
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Lisboa, 12 de abril de 2015 
 

 
O Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental 

 

 
 

(Álvaro Andrade de Carvalho) 
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ANEXO&11&

Recomendações&sobre&a&transição&dos&cuidados&para&a&comunidade&&
“EU&Joint&Ac?on&on&Mental&Health&and&Well8being”&(2015)&8&Inglês&



JOINT&ACTION&ON&MENTAL&HEALTH&AND&WELL/BEING&&

&POLICY&RECOMMENDATIONS&

WP5& |& TOWARDS& COMMUNITY/BASED& AND& SOCIALLY& INCLUSIVE&

MENTAL&HEALTH&CARE&&

1.& Generating& political& commitment& for& mental& health& system&

development&

• Develop' advocacy' initiatives' to' generate' political' commitment,' based' on'

information' that' can' demonstrate' to' policy'makers'why' they' should'make' a'

commitment'for'action.'

• Map'the'key'decision'makers'who'can'play'a'significant'role' in'the'process'of'

change' we' are' promoting,' and' collect' all' available' information' about' the'

organizations'that'should'be'approached'and'invited'to'become'partners.'

• Involve'all'relevant'stakeholders'>'professionals,'users'and'families,'healthcare'

and' other' sectors,' governments' and' civil' society,' along' with' other' relevant'

stakeholder' organisations' >' in' actions' that' mobilise' the' transition' to'

community>based'mental'health'care,'both'at'local,'national'and'international'

level.'

• Develop' capacity' among' leaders' in' mental' health' and' other' relevant'

stakeholders'involved'in'mental'health'policy'and'service'implementation.'

• Encourage' collaboration,' particularly' between' leaders' in' mental' health,' to'

promote'new'training'programmes,'provide'ongoing'support'and'supervision'in'

the' development' of' mental' health' policy' and' services' at' national' and'

international'levels.'

• Develop' effective' communication' strategies' that' help' persuade' relevant'

stakeholders'to'take'action.'

• Develop'key'messages'that'highlight'the'importance'of'severe'mental'disorders'

and' social' determinants' of' mental>ill' health,' making' people' aware' of' the'

urgent' need' to' develop' policies' that' can' decrease' the' economic' and' social'

costs'of'mental'disorders'and'reduce'the'existing'treatment'gap.'



'

2.&Developing&or&updating&mental&health&policies&and&legislation&

• Generate'discussion'and'build'consensus,'at'EU'level,'on'the'impact'of'CRPD'on'

mental'health'legislation.'

• Monitor'the'implementation'of'mental'health'policy'across'the'EU.'

• Where' necessary,' promote' the' revision' and' updating' of' mental' health'

legislation,'taking'into'account'the'principles'of'recovery'and'recommendations'

from'CRPD.'

• Encourage' and' promote' the' revision' and' updating' of' mental' health' policy,'

based' on' human' rights' and' the' available' evidence' in' countries'where' this' is'

needed.'

• Include'actions'within'legislation'and'policies'that'aim'to'ensure'their'effective'

implementation'at'all'levels.'

'

3.&Mobilising&the&shift&from&mental&hospitals/psychiatric&hospitals&to&a&

system& based& on& general& hospitals& and& community& mental& health&

services&

• Enhance' the' training' curricula' for' all' primary' care' personnel,' in' order' to'

improve'recognition'and'management'of'common'mental'disorders'in'primary'

health'care.'

• Promote' liaison'of'primary'health'care'workers'with'mental'health'specialists'

to' encourage' a' two>way' referral' process' and' offer' supervision' where'

necessary.'

• Promote'research'and'dissemination'of'collaborative'and'stepped>care'models'

between'primary'and'specialist'mental'health'care.'

• Develop' and' establish' a' community' mental' health' team' for' a' defined'

catchment' area,' whose' size' and' skill' should' be' determined' taking' in'

consideration' WHO' recommendations' and' available' resources.' Where' these'

are'limited'a'core'minimum'team'should'be'established.'



• Promote' liaison'of' community'mental' health' teams'with'primary'health' care'

services' and' coordinate' with' other' services' providing' rehabilitation'

programmes'in'the'same'catchment'area.'

• Organise' and' reallocate' resources,' both' human' and' financial,' away' from'

mental'hospitals/psychiatric'hospitals'to'community'services.'

• Promote' the' active' involvement' of' users' and' carers' in' the' delivery,' planning'

and'reorganization'of'services.'

• Develop'evaluations'and'share'best'practices'of'specialized'community'mental'

health'programmes'in'Europe.'

• Promote'co>ordination'of'care'and'effective'follow>up'of'discharged'patients'in'

order'to'ensure'continuity'of'care.'

• Promote'policies'and' legislation' that'promote'and' implement' the' integration'

of'inpatient'treatment'of'mental'disorders'in'general'hospitals.'

• Link'beds'with'a'defined'catchment'area.'

• Increase' knowledge' and' understanding' of' mental' health' disorders' among'

relevant' general' hospital' personnel' in' an' attempt' to' reduce' stigma,'

discrimination,' anxiety' or' misconceptions' regarding' people' with' mental'

disorders.'

• Promote' liaison' and' coordination' of' inpatient' psychiatric' units' with' existing'

community'mental'health'teams'in'the'same'catchment'area.'

• Monitor' and' substantially' improve' the' quality' of' care' and' respect' of' human'

rights' for' people' who' continue' to' reside' in' mental' hospitals/psychiatric'

hospitals,'abolishing'any'practices'that'involve'physical'restraints.'

• Reduce' and' ultimately' cease' admissions' to' psychiatric' hospitals' from' areas'

served' by' community' mental' health' services' and/or' general' hospital'

psychiatric'units.'

• Progressively' reduce' the' number' of' beds' available' in' psychiatric' hospitals' as'

admissions'to'these'are'reduced.'

• Assess'and'prepare'people'moving'from'psychiatric'hospitals'to'the'community'

and' ensure' they' receive' sufficient' care' to' support' their' needs' in' the'

community.'



• Promote'the'participation'of'primary'care'in'mental'and'physical'treatment'of'

people'with'severe'mental'disorders.'

• Create/strengthen' integrated' and' comprehensive' community>based' services'

for'each'catchment'area,'according'to'local'and'national'needs.'

• Develop' facilities' and' programmes' that' have' so' far' been' underdeveloped' in'

many' EU' countries,' such' as' integrated' programmes' with' case' management,'

outreach' or' mobile' mental' health' teams,' E>Health,' self>help' and' users' and'

carer'groups.'

• Improve' the' use' of' European' Structural' and' Regional' Development' Funds' as'

part' of' a' programme' of' deinstitutionalisation,' so' that' mental'

hospitals/psychiatric' hospitals' are' closed' and' community' mental' health'

services'are'developed'to'replace'them.'

• Develop'structured'cooperation'between'mental'health'services,'social'services'

and' employment' services,' to' ensure' that' community>based' residential'

facilities,' vocational' programmes,' and' other' psychosocial' rehabilitation'

interventions'are'available.'

• Establish'minimum'quality'standards'and'continuity'of'care'across'all'relevant'

community'services.'

• Develop'rehabilitation'oriented'forensic'services.'

• Develop'child'and'adolescent'mental'health'services.'

• Develop'programmes'for'vulnerable'groups'(e.g.'homeless'people'with'severe'

mental'health'problems).'

'

4.& Improve& the& use& and& effectiveness& of& mechanisms& to& monitor& the&

implementation&of&mental&health&reform&

• Strengthen'the'structures'responsible'for'the'implementation'of'mental'health'

strategies'at'national,'regional'and'local'levels,'ensuring'they'are'equipped'with'

the'necessary'technical'resources'and'have'sufficient'decision'making'capacity'

to' implement' strategies' effectively,' particularly' where' they' involve' complex'

organisational,'financial'and'human'resource'issues.'



• Develop' the' capacity' of' mental' health' leaders' to' mobilise' and' steer' the'

implementation'of'mental'health'policies.'

• Strengthen'existing'expert'advisory'boards'and'creating'new'ones'>'as'part'of'

further' policy' development' and' the' implementation' process' >' ensuring' all'

relevant'stakeholders'are'involved,'including'users'and'families.'

• Develop' efficient' mechanisms' for' funding' mental' health' services' that' are'

commensurate' to' the' needs' of' the' population,' including' incentives' that'

promote'the'development'of'community>based'care.'

• Promote'actions'that'ensure'the'efficient'use'of'available'resources'and'those'

to' be' reallocated' from' mental' hospitals/psychiatric' hospitals' to' community>

based'services.'

• Gain' consensus' among' relevant' stakeholders' to' establish' the' priorities' and'

policies'for'mental'health.'

• Increase'cooperation'between'health'and'social'care'sectors'to'prevent'the'risk'

of'trans>institutionalization'and'fragmentation'of'care.'

• Promote'the'participation'of'users'and'families' in'mental'health,' taking'steps'

to'support'carers'in'their'role'as'caregivers.'

• Strengthen' cooperation' between' policy' makers' and' researchers' in' the'

development'of'evaluations'to'assess'the'effectiveness'of'policies,'services'and'

interventions'for'people'with'mental'disorders/problems.'

• Develop' and' improve' information' systems' to' collect' and' aggregate' data' and'

promote'the'use'of'existing'data'to'monitor'the'impact'of'policies'and'services'

focused' on' the' transition' from' mental' hospitals/psychiatric' hospitals' to'

community>based'care.'

'

5.&Promote&the&use&of&relevant&EU&instruments&

• Use' the' opportunities' provided' by' the' EU' 2020' Strategy' to' improve' the'

monitoring'and'evaluation'of'policies'addressing'the'social'inclusion'of'people'

suffering'from'mental'disorders.'



• Strengthen' synergies'between' relevant'EU'policies,'particularly' those' relating'

to' human' rights,' social' justice,' employment,' education,' research' and' social'

support.'

• Maximise'the'use'of'relevant'EU'financial'programmes,'especially'EU'Structural'

and'Investment'Funds,'to'support'the'deinstitutionalisation'and'social'inclusion'

of'people'with'long>term'mental'disorders.'

• Strengthen'European'networks' that'may'contribute'to' the' implementation'of'

mental'health'policies.'

• Support' the' appropriate' use' of' instruments' and' toolkits' developed' by' EU'

projects' that' aid' the' evaluation' and' quality' assessment' of' mental' health'

services.'

• Use' the' opportunities' offered' by' Horizon' 2020' to' promote' research' on'

deinstitutionalisation,' community' services' and' social' inclusion,' in' close'

cooperation'with'the'ROAMER'project.'

'

'
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PREÂMBULO 

Como estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2010, de 14 de Maio, 
foi decidido:  

“3 — Incumbir a UMCCI, para além da prossecução das atribuições definidas na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 168/2006, de 18 de Dezembro, de: 

a) Desenvolver e coordenar as respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental 
previstos no Decreto -Lei n.º 8/2010, de 28 de Janeiro, em colaboração com a Coordenação da 
Saúde Mental, prevista no Decreto--Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 304/2009, de 22 de Outubro, e em articulação com os serviços de 
saúde mental previstos no mesmo diploma, com os cuidados de saúde primários, com as 
respostas de apoio social e com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 
contribuindo para o aprofundamento da unidade e continuidade da prestação de cuidados e de 
promoção da saúde mental; 

b) Garantir a articulação com as entidades da administração com competências na área da 
saúde mental, nomeadamente o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, no âmbito dos cuidados continuados integrados e da reabilitação 
psicossocial. 

4 — Criar, no âmbito da UMCCI, uma equipa de projeto exclusivamente encarregue da 
prossecução das incumbências relativas às respostas de cuidados continuados integrados de 
saúde mental, previstas no número anterior, constituída no máximo por 10 elementos, sendo até 7 
elementos nomeados por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, 
ouvido o coordenador nacional de saúde mental, sendo um deles o coordenador da equipa de 
projeto, e até 3 elementos nomeados por despacho do membro do Governo responsável pela 
área do trabalho e da solidariedade social, aplicando-se o regime previsto nos números 6 a 9 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 168/2006, de 18 de Dezembro”. 

Em sequência, pelo Despacho n.º 15229/2010, de 29 de setembro, foi nomeada a 
Equipa de Projeto para os Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental 
(EPCCISM). 

A atividade realizada pela Equipa em 2011 centrou-se no desenvolvimento do plano de 
implementação, em particular: 

− nos projetos de diplomas legais regulamentadores do Decreto-lei n.º 8/2010, de 
28 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 22/2011, de 10 
de fevereiro;  

− na conclusão da análise de respostas nacionais e na procura de boas práticas 
equiparadas às dos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (CCISM), 
tendo por base três experiências internacionais; 

− no acompanhamento da integração de doentes do Hospital Miguel Bombarda em 
meio comunitário, tendo presente a filosofia dos CCISM. 
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A par, definiram-se conteúdos e procedimentos no âmbito acima referido, tendo em vista 
a efetivação das experiências piloto das diferentes tipologias previstas para a população 
adulta e para a da infância e adolescência, promovendo-se, igualmente, a realização de 
reuniões de divulgação e esclarecimento do projeto, quer restritas quer integradas em 
ações de formação ou outros eventos com cariz mais científico. 
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1. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA   
 
1.1  Regulamentação dos CCISM - evolução  

A publicação da Portaria nº 149/2011, de 8 de abril, da responsabilidade conjunta das 

Ministras do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde, veio definir a coordenação 

nacional, regional e local dos CCISM, bem como a organização e o funcionamento das 

unidades e equipas prestadoras dos mesmos para a população adulta e para a da 

infância e adolescência, dando corpo a parte da regulamentação prevista no n.º 2 do 

artigo 6º do Decreto-lei n.º 8/2010.  

Por seu lado, a publicação da Portaria, nº 183/2011, de 5 de maio, também conjunta, 

que define os preços a praticar pelas unidades prestadoras de CCISM, representa um 

marco significativo no conjunto dos diplomas previstos na disciplina normativa prévia à 

implementação dos CCISM, que deve obedecer, neste caso, ao princípio da 

diversificação das fontes de financiamento e a modelo de financiamento próprio. 

Na prática, as duas portarias acolheram, respetivamente, quer as propostas 

estruturantes da organização e do funcionamento dos CCISM quer o resultado das 

intensas negociações de preços, apresentados pela EPCCISM, e que envolveu, na fase 

final, os Gabinetes da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado da Segurança Social 

que, com determinação na tabela de preços anexa àquele diploma e nalguns custos 

unitários, introduziu uma contração da proposta inicial. 

Considerando as opções discriminadas no Relatório do ano transato quanto às escalas 

que compõem o instrumento único de avaliação a adotar, diferenciado para adultos e 

para crianças e adolescentes, para efeito de ingresso e de monitorização dos graus de 

incapacidade psicossocial e de dependência, conforme o disposto nas alíneas c) e d) do 

n.º 2 do artigo 6º, e do n.º2 do artigo 19º e do n.º 3 do artigo 22º do Decreto-lei nº 

8/2010, a EPCCISM ultimou o projeto de portaria sobre a matéria, ainda não publicado. 

Através do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social foram elaborados, ainda, os 

cálculos relativos à comparticipação da Segurança Social, conforme o disposto no artigo 

8º da Portaria nº 183/2011, faltando a sua publicação em diploma próprio.  

Entretanto foi publicado o Despacho nº 8677/2011, de 17 de junho, da Ministra do 

Trabalho e da Solidariedade Social e da Ministra da Saúde, onde são identificadas as 
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dezoito experiências piloto dos CCISM, entre as quais figuram sete respostas de 

reabilitação psicossocial dirigidas a pessoas com doença mental grave, criadas no 

âmbito do Despacho conjunto nº 407/98, de 15 de maio.  

Também na identificação das primeiras experiências piloto foi acolhida a proposta da 

EPCCISM, elaborada com base num conjunto de critérios de seleção, já apresentados no 

Relatório de Atividades de 2010. 

1.2   Área da infância e adolescência 

A atividade desenvolvida na área da infância e adolescência, designadamente no que 

respeita à definição de conteúdos e procedimentos, incluiu: 

− Tradução portuguesa de três escalas que compõem o instrumento único de 
avaliação, consensualizada a partir da tradução independente por três profissionais 
da área da saúde mental; 

− Conteúdos funcionais das várias tipologias de CCISM/crianças e adolescentes; 

− Pesquisa e desenvolvimento de programas funcionais terapêuticos;  

− Candidatura a financiamento no âmbito de Programa Norueguês de Cooperação 
EEA Grants, para desenvolvimento de uma tipologia piloto de CCISM/crianças e 
adolescentes, proposta pela CNSM; 

− Participação quinzenal em Grupo de Trabalho da Comissão Nacional de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) no âmbito do apoio em saúde mental junto 
de crianças e jovens institucionalizados, no contexto da Lei de Proteção de Crianças 
e Jovens em Perigo; 

− Reuniões com os coordenadores do Plano Integrado de Educação-Formação (PIEF)/ 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, para definição de estratégias de 
apoio educativo junto de crianças e jovens integrados em tipologias de CCISM; 

− Reuniões com entidades proponentes ao desenvolvimento das experiências-piloto 
de CCISM/crianças e adolescentes: Casa de Saúde da Idanha/Sintra (IHSCJ) e 
Unidade Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E., de preparação ao início das experiências-piloto. 

1.3   Área de adultos 

− Tradução portuguesa de três escalas que compõem o instrumento único de 
avaliação, consensualizada a partir da tradução independente por três profissionais 
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da área da saúde mental, aplicadas, como adiante se desenvolve, em registo de 
teste e validação aos últimos residentes no Hospital Miguel Bombarda; 

− Conteúdos funcionais das várias tipologias de CCISM;  

− Pesquisa e desenvolvimento de programas funcionais terapêuticos; 

− Reuniões com entidades proponentes ao desenvolvimento de experiências piloto de 
CCISM. 

1.4  Projeto de portar ia de insta lações e equipamentos dos CCISM 

A implementação dos CCISM, como definido na legislação de referência, será 
concretizada tanto através da reconversão de unidades existentes ao abrigo do 
Despacho Conjunto nº 407/98 e como da criação de novas unidades, o que poderá 
requerer a adaptação de espaços às especificidades de cada tipologia ou mesmo a 
construção de edifícios de raiz. 

Em qualquer dos casos torna-se necessário proceder à definição das condições e 
requisitos de construção, funcionamento, licenciamento e segurança das instalações e 
pessoas, que venha complementar os regulamentos técnicos legais com os quais 
também terá de estar em conformidade. 

A EPCCISM procedeu à definição dos programas funcionais, quer para adultos quer para 
a infância e adolescência, e, com o apoio do Gabinete de Arquitetura do ISS e análise 
dos projetos cedidos pela Fundación Andaluza del Enfermo Mental (FAISEM) e pelo 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagnal, aquando das visitas de trabalho a Sevilha e 
Bolonha abaixo desenvolvidas, foi elaborado o primeiro esboço dos requisitos de 
arquitetura e equipamentos, a completar em 2012. Da aprovação deste trabalho resultará 
a definição legal sobre instalações e equipamentos. 

1.5  Anál ise de estruturas nacionais equiparadas aos CCISM 

Como foi desenvolvido no Relatório de Atividades de 2010, tanto com o intuito de 
formação interna como pelo expresso no artigo 33º do Decreto-lei n.º 8/2010 (Adaptação 
dos estabelecimentos e serviços existentes), a EPCCISM programou visitar todas as 
estruturas identificadas como tendo similitude com o projeto dos CCISM, 
nomeadamente: 

− Respostas integradas no Despacho conjunto n.º 407/98; 

− Iniciativas financiadas pelo Alto Comissariado da Saúde através dos programas de 
apoio financeiro (PAF), nomeadamente sócio-ocupacionais e de apoio domiciliário; 

− Estruturas geridas por estabelecimentos de psiquiatria e saúde mental, sobretudo 
hospitais psiquiátricos, quer residenciais (de treino e de longa duração, localizadas 
no perímetro institucional ou na comunidade assistida) quer sócio-ocupacionais; 
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− Idem, de iniciativa e gestão do Instituto de S. João de Deus e do Instituto das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração; 

− Idem da área da infância e adolescência, muito raras no território nacional, de 
iniciativa sobretudo de entidades privadas, sociais ou lucrativas.   

As visitas de trabalho realizadas em 2011 foram a:  

a) Área da Infância e adolescência: 

− Associação Chão dos Meninos, Évora, 14 janeiro; 

− Casa da Praia (Centro Dr. João dos Santos), para avaliação de PAF, Lisboa, 13 
de setembro; 

− Associação Portuguesa do Síndroma de Asperger (APSA), avaliação de PAF, 
Cascais, 16 setembro; 

− Associação Amigos do Autismo (AMA), avaliação PAF, Viana do Castelo, 18 de 
outubro; 

− Associação para a Promoção Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil, 
projeto “Especialmente”, avaliação de PAF, Aljezur, 8 de Novembro; 

− Reunião técnica sobre respostas reabilitativas na infância e adolescência, na 
Delegação do Porto da Associação CrescerSer, 29 de novembro; 

b) Área de adultos: 

− Departamento de Saúde Mental da ULS da Guarda e Casa de Saúde S. Bento 
Menni do IIHSCJ, Guarda, 24 janeiro; 

− Associação Saúde Mental de Odivelas, 9 de março; 

− Casa de Saúde do Bom Jesus, Braga, 22 de março; 

− Associação para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP), Miranda do 
Corvo, 23 de março;  

− Reunião com Administração do Centro Hospitalar de Coimbra e visita de trabalho 
aos Hospitais de Sobral Cid e Lorvão e Centro de Reabilitação de Arnes, 31 de 
maio; 

− Associação Persona, Barreiro, 20 de junho; 

− Associação Âncora, Centro de Dia para rastreio de problemas de memória, de 
avaliação de PAF, Santa Luzia – Tavira, 8 de Novembro. 
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1.6  Contr ibuto de experiências estrangeiras equiparadas aos CCISM 

Complementarmente, como programado com a UMCCI e a exemplo do que esta 
entidade promoveu para os CCI, foram realizadas visitas de análise a estruturas de 
reabilitação psicossocial de referência a nível europeu, de acordo com parecer da 
Coordenação Nacional para a Saúde Mental.  

Identificadas experiências internacionais de referência dirigidas a grupos populacionais 
idênticos aos do projeto nacional, optou-se por visitar Sevilha (Espanha), Trieste e 
Bolonha (Itália), respetivamente em janeiro e março/abril de 2011, nomeadamente a: 

− Unidades residenciais, de formação profissional e sócio-ocupacionais em Sevilha 
da Fundación Andaluza del Enfermo Mental (FAISEM);  

− Estruturas do Dipartimento di Salute Mentale de Trieste (Azienda per i Servizi 
Sanitari/Regione Friuli Venezia Giulia) de intervenção clínica e da cooperativa de 
formação profissional e social; 

−  Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Bologne dos 
Servizios Sanitarios Regionales de Emilia-Romagna, em particular várias unidades 
residenciais, sócio-ocupacionais, profissionais e clínicas, quer para adultos quer 
para crianças e adolescentes, pertencendo algumas ao sector privado, social ou 
lucrativo. 

Todas estas estruturas detêm um trabalho técnico reconhecido internacionalmente pela 
qualidade de serviços que prestam, bem como pela dinâmica de funcionamento das 
organizações e, por último, pela gestão institucional que desenvolvem no quadro dos 
cuidados de saúde mental. 

Da observação efetuada às diversas unidades e equipas de reabilitação psicossocial – 
sócio- ocupacionais, residenciais de curta, média e longa duração, bem como da 
consulta dos respetivos sistemas de informação de apoio à rede de cuidados e, ainda, 
das reuniões de trabalho realizadas e debate dos modelos de organização e gestão, 
foram retirados conteúdos importantes para a reflexão sobre os CCISM na realidade 
portuguesa, que influenciaram as propostas da EPCCISM nos projetos de diploma e de 
regulamentação ainda pendentes.  

Em suma: os dados colhidos permitiram comparar e ajustar alguns procedimentos de 
atuação técnica, tendo também por base a evidência científica e empírica de outros 
países da União Europeia com modelo cultural e social próximo do Português. 

1.7  Realojamento de doentes do Hospita l  Miguel Bombarda 

1.7.1  Acordo de Cooperação para Realojamento 

Em cumprimento do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, foi concretizada a 
desativação do Hospital Miguel Bombarda (HMB), unidade do Centro Hospitalar 
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Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) a par do Hospital Júlio de Matos (HJM). Para o alcançar foi 
necessário realojar um grupo de doentes de evolução prolongada, no quadro de uma 
solução de CCISM, de acordo com a proposta formulada pela Coordenação Nacional 
para a Saúde Mental (CNSM) em concretização de orientação do Gabinete da Ministra da 
Saúde. 

Não obstante a Portaria nº 149/2011, que regulamenta o Decreto-lei n.º 8/2010, nessa 
altura já fazer parte do ordenamento jurídico, no segundo trimestre, período em que se 
impunha o realojamento dos referidos doentes, após alienação da estrutura hospitalar, 
aguardava-se, situação que se mantém, a aprovação de alguns diplomas legais previstos 
no Decreto-lei n.º 8/2010, que visam suportar a implementação progressiva, através de 
experiências piloto, das unidade e equipas de CCISM. 

Assim, considerando quer o trabalho que foi sendo realizado entre o Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social e o Ministério da Saúde, nomeadamente através da 
EPCCISM, como estrutura da UMCCI, que já identificara os requisitos técnicos e os 
recursos humanos a afetar às diferentes tipologias de CCISM, quer a formalização de 
Memorandos de Entendimento, em outubro de 2010, respeitante a projetos que virão a 
consubstanciar as primeiras experiências piloto de CCISM, no mês de maio de 2011 foi 
celebrado o Acordo de Cooperação para o Realojamento de Doentes Residentes no 
Hospital Miguel Bombarda, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT, IP) e a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS), uma 
IPSS vocacionada para a reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental grave 
e com larga experiência nesta área, identificada no Despacho nº 8677/2011, de 17 de 
junho.  

O processo de realojamento das 24 pessoas com elevado grau de incapacidade 
psicossocial por doença mental grave, ex-residentes no Hospital Miguel Bombarda, 
desenvolveu-se numa estrutura residencial comunitária idêntica à futura tipologia 
Residência de Apoio Máximo dos CCISM, na qual se prevê que se subsuma, com base 
num plano de trabalho estruturado conjuntamente pelo Conselho de Administração do 
CHPL e pela EPCCISM, em colaboração estreita com a AEIPS. 

1.7.2  Processo de realo jamento 

Em janeiro de 2011 realizaram-se as primeiras reuniões com todos os profissionais 
envolvidos no processo de realojamento, em que as partes intervenientes sempre se 
pautaram pela preocupação de conhecer e avaliar em profundidade a capacidade de 
adaptação dos utentes à mudança, bem como de prepará-los para uma nova fase da 
sua vida, com o envolvimento constante, neste desiderato, das famílias identificadas e 
disponíveis. 

Do universo de utentes em causa, num total de 46, apenas os vinte e quatro doentes 
acima referidos foram realojados, considerando que não foi possível celebrar acordo com 
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a segunda IPSS selecionada para este processo, por não ter apresentado, em tempo útil, 
as condições logísticas requeridas para o efeito.  

No cômputo geral o processo de realojamento incluiu múltiplas atividades e reuniões 
formais, que envolveram os utentes e, quando existentes, os respetivos familiares. 

Deste processo salienta-se: 

− A aplicação, após formação adequada dos técnicos intervenientes, de escalas de 
avaliação, propostas para integrarem o instrumento único de avaliação (IUA) da 
incapacidade psicossocial e da dependência, a todos os utentes, também previsto 
naquele diploma germinal do projeto; 

−  Visitas às unidades residenciais selecionadas pelas IPSS, em que a EPCCISM 
beneficiou do apoio de arquitetura de gabinete do Instituto de Segurança Social, IP 
(ISS), de engenharia por parte da UMCCI e, ainda, de profissionais do CHPL 
envolvidos neste projeto; 

− Visitas às instalações da futura residência, entretanto aceite pela equipa técnica 
acima considerada, com os futuros utentes e familiares, em subgrupos, com o intuito 
de manter a coesão do grupo a integrar. 

A transferência dos utentes foi sempre acompanhada pelos técnicos do CHPL e em 
particular pela equipa clínica e social do HMB, a fim de minimizar o desconforto inevitável 
nestas transições. Foi notório o empenho dos profissionais, tanto do CHPL como da 
AEIPS, neste processo, que tem resultado num aumento de qualidade de vida das 
pessoas que deixaram um ambiente hospitalar de caraterísticas asilares para viverem 
numa casa comum, num bairro residencial de Lisboa. 

Realça-se, ainda, que, também em cumprimento do definido para os CCISM, este 
realojamento na comunidade pressupôs a elaboração de planos individuais de 
intervenção (PII) bem como o acompanhamento e a avaliação periódicas pela EPCCISM, 
no sentido de se assegurar que se mantém o registo de intervenção de acordo com os 
padrões estabelecidos. 

No dia 7 de junho transferiram-se as primeiras sete pessoas para a residência (situada 
em Lisboa, na Avenida do Restelo, n.º 19) e as outras dezasseis em mais quatro 
momentos, designadamente nos dias 14 e 30 de Junho, 4 e 5 de Julho. O critério do 
realojamento foi previamente definido começando por se instalar as pessoas com maior 
autonomia, ficando as mais dependentes para o final, na expetativa de que as primeiras 
estruturassem um ambiente familiar satisfatório, fundamental para mais fácil integração 
dos últimos. 

1.7.3  Gestão de patr imónio de pessoas com doença mental grave 

Verificando-se um vazio legal no que respeita à gestão do património, em que se incluem 
as pensões, de pessoas internadas com doença mental grave (decorrente da não 
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regulamentação do artigo nº 43 da Lei nº 36/98, de 24 de julho, Lei da Saúde Mental), o 
realojamento de algumas das referidas pessoas em estrutura residencial comunitária veio 
requerer que o exercício dos respetivos direitos decorra no âmbito dos regimes de 
inabilitação ou de interdição, suprindo-se, por esta via, a sua incapacidade de governar o 
respetivo património ou a sua pessoa. Por outro lado, a designação de tutor assegura 
especialmente o acompanhamento da saúde do doente, favorecendo o seu 
acompanhamento global. Neste sentido, o CHPL e a EPCCISM promoveram vários 
contatos com as famílias dos doentes disponíveis e com o Ministério Publico e 
prepararam os processos que serviram de base à instauração das ações especiais de 
inabilitação ou de interdição, em curso, para o que foi fundamental a disponibilidade e 
colaboração da Fundação António Silva Leal, como entidade idónea aceite pelo Ministério 
Público para integrar, sempre que necessário, conselhos de família. 

1.8  Formação 

O planeamento da formação no âmbito dos CCISM é elaborado com base no 
diagnóstico de necessidades e obedece a um plano anual aprovado pela Coordenação 
Nacional, conforme previsto no artigo 19º da Portaria nº 149/2011. 

A formação inicial, destinada aos membros das equipas de coordenações regional e local 
e aos profissionais das unidades prestadoras de cuidados, tanto para adultos como para 
crianças e jovens, deverá ser assegurada pela EPCCISM na primeira fase das 
experiências-piloto e incluirá a divulgação dos princípios orientadores e regulamentação 
dos CCISM, organização, funcionamento, referenciação, registos e sistema de 
informação.  

Para tal procedeu-se à definição dos conteúdos programáticos e candidatura ao 
programa POPH no mês de junho (anexo), tendo a Administração Central de Serviços de 
Saúde (ACSS) considerado como ”prioridade absoluta“ a área dos Cuidados 
Continuados Integrados em Saúde Mental. 

Entretanto a EPCCISM organizou em Coimbra (no dia 4 de maio) o Encontro “Dos fóruns 
às unidades socio-ocupacionais”. Entre as respostas criadas no âmbito do Despacho 
Conjunto n.º 407/98, o fórum sócio-ocupacional é a que apresenta o número mais 
significativo (29 unidades num total de 57 respostas), frequentados, de acordo com 
levantamento de agosto de 2010 considerado no relatório do ano transato, por 709 
pessoas com doença mental grave estabilizada que se mantêm no domicílio, ou seja, 
mais de 75% do total de pessoas atendidas pelas respostas criadas neste âmbito. Este 
conjunto de circunstâncias motivou a EPCCISM a iniciar a preparação da transição 
destas unidades para o novo conceito de CCISM através deste evento, com objetivo 
formativo, criando um espaço para divulgação da Portaria que regulamenta os CCISM e 
a partilha de boas práticas. 

Estando presentes 142 profissionais de IPSS e de estruturas sócio-ocupacionais de 
psiquiatria e saúde mental de todo o país, o evento decorreu nas instalações da Unidade 
Sobral Cid do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, que apoiou a iniciativa, que 
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contou em termos logísticos, através de articulação com a CNSM, com a participação de 
Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM).   

1.9  Sistema de informação e comunicação 

Considerando que a gestão de dados de CCISM implica a seleção de ferramentas 
informáticas que possibilitem o acompanhamento dos processos, que assegurem a 
exequibilidade da sua avaliação e planeamento, a EPCCISM apreciou as potencialidades 
da aplicação informática utilizada pela UMCCI, tomou conhecimento da experiência de 
unidades hospitalares na utilização desta plataforma e reuniu com técnicos da área 
informática no sentido de proceder ao enquadramento das necessidades dos CCISM na 
melhor solução.  

Equacionadas as várias possibilidades, afigura-se premente a tomada de decisão de 
lançamento de procedimento concursal, não obstante se ponderarem soluções 
transitórias que viabilizem a implementação dos CCISM. 

No que cabe à comunicação, regista-se a definição e gestão de conteúdos referentes 
aos CCISM, que ao longo do ano foram sendo inseridos na plataforma da CNSM 
www.saudemental.pt, como passo significativo na divulgação de vários temas 
importantes. 

1.10  Part ic ipação em encontros técnico-cient í f icos 

À semelhança do ano anterior, a EPCCISM foi convidada a participar em diversos 
eventos científicos, para divulgação e promoção do projeto, de que se destacam: 

DATA LOCAL EVENTO COMUNICAÇÃO 

18-21/Janeiro Sevilha (Visita de trabalho - FAISEM) Cuidados Residenciais e Sócio-
ocupacionais em Portugal 

26/Janeiro Barreiro Jornada da Rede Social  Reabilitação Psicossocial. Novas 
Respostas, Novos desafios 

12/Fevereiro Seixal  Perspectivas e contributos 
para a inclusão social 

Cuidados Residenciais e Sócio-
Ocupacionais em Portugal 

 
17/Fevereiro 

 
Almada - HGO Encontro informativo para 

profissionais do HGO e ACES  
CCISM e perspectivas de 
articulação 

25/Fevereiro Lisboa Grupo de trabalho na 
Comissão Nacional PCJR 

CCISM para crianças e 
adolescentes 

13/Março Lisboa/CNSM 
Comissão da OMS/Europa de 
avaliação do PNSM 2007-
2016 

Residential support, Community 
treatment Network – Portugal  

24/Março Lisboa  Jornada da Mental Health 
Europe/Santé Mental Europe 

Perspectives inclusives pour 
maladies mentais profondes en 
Portugal 

27/Março a 
2/Abril 

Trieste e 
Bolonha (Visita de trabalho) Cuidados Residenciais e Sócio-

ocupacionais em Portugal 
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8/Abril Lisboa Comissão Técnica de 
Acompanhamento do PNSM CCISM – modelo e tipologias 

9/Abril VN. Gaia VI Jornadas S. Mental do 
DPSM CH VN Gaia CCISM – pilar fulcral do PNSM 

4/Maio Coimbra – 
CHPC/HSC 

Jornada de Formação sobre 
estruturas sócio-ocupacionais 

Dos fóruns às unidades sócio-
ocupacionais (ação de formação) 

10/Maio Palmela 
I Seminário de Psicologia e 
Saúde - Construir e reabilitar: 
novos paradigmas na 
prevenção da saúde mental 

Saúde mental – reabilitação e 
comunidade 

12/Maio Almada Encontro “Partilhar para 
cuidar” CCISM – respostas em rede 

19/Maio Alcobaça XIII Seminário do NIASM – 
Núcleo Interv. Área S. Mental 

A construção de uma matriz 
transdisciplinar 

19/Maio Vila N Gaia XXII Encontro Nacional da 
APPIA – As Port Psq Inf/Adole 

Tipologias para crianças e 
adolescentes nos CCISM 

27/Maio Évora Associação Chão dos Meninos 
VI Semana Prev Maus Tratos 

Respostas da SM na prevenção e 
intervenção em maus tratos a 
crianças – os CCISM 

30/Maio Lisboa Conselho Nacional S. Mental CCISM – ponto da situação 

3/Junho Sines 1º Congresso da Associação 
de Psiquiatria Alentejana PNSM e CCISM  

11/Julho Lisboa - IPL Mestrado em S. Mental da 
ESEL Do PNSM aos CCISM 

14/Julho Porto - ESEP Encontro sobre Saúde Mental 
– ESEP 2011 CCISM 

1/Agosto Monte 
Caparica  CCISM 

30/Setembro Matosinhos  Jornadas Ambulatório da ULS CCISM: das necessidades aos 
ganhos em saúde 

4/Outubro Curia  Jornadas Comunitárias HUC Intervenção em Cuidados 
Continuados de Saúde Mental 

10-11/ 
Outubro Almada  

- Comemoração do Dia 
Mundial da S. Mental  
- 1.º Encontro Nacional de 
Utentes e Cuidadores 

Cuidados Continuados e 
Reabilitação Psicossocial 

10/Outubro Coimbra  Jornadas da “Recomeço” Para um novo paradigma da SM: 
os CCISM 

11/Outubro Funchal 5ª Jornadas Enfermagem da 
Casa Saúde S. João de Deus 

Novos contextos em SM –  que 
intervenções?  

21/Outubro Lagos Jornadas SM do Barlavento 
Algarvio 

Novas respostas em Saúde 
Mental – os CCISM 

25/Outubro Porto VI Encontro da Associação 
CrescerSer 

Prevenir para remediar – os  
CCISM 

27/Outubro Porto HML – 50 anos Consolidação de novos 
paradigmas em Saúde Mental 



 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2011  

EQUIPA DE PROJECTO DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS DE SAÚDE MENTAL 

PÁG. 15 
!

28/Outubro Lisboa 
Seminário “ O Social da Saúde 
Mental” – APSS (Associação 
Portuguesa de Serviço Social) 

As profissionais de Serviço Social 
no PNSM e nos CCISM 

2/Novembro Porto Congresso da Associação 
Europeia de Psicogeriatria 

Abordagem compreensiva em 
síndromas demenciais (mesa 
redonda) 

10/Novembro Silves Congresso da Sociedade 
Portuguesa Enfermeiros SM 

Evidência científica portuguesa 
em Saúde Mental 

11/Novembro Foz do Arelho Encontro FNERDM (Fed Nac 
Emp Reabilitação D. Mentais) 

Os CCISM: resposta estruturada 
em reabilitação psicossocial 

12/Novembro Barcelos Visita a Fórum SO CCISM 

17/Novembro  Lisboa 
CHPL/HJM Jornadas de Enfermagem Políticas de Saúde Mental 

17-18/ 
Novembro Porto - HML “É tempo de fazer o futuro” 

Continuação dos cuidados: um 
dever e um direito. Os Cuidados 
Continuados em Saúde Mental 

24/Novembro Lisboa Jornadas da Associação das 
Terapeutas Ocupacionais O PNSM e os CCISM 

24/Novembro Coimbra Congresso Nacional de 
Psiquiatria e Saúde Mental 

Perspectivas inovadoras em 
reabilitação psicossocial – a 
desinstitucionalização do HMB:  

24/Novembro Lisboa ES Tecnologias. Saúde/E S 
Enfermagem – Mestrado SM 

Organização Serviços SM no 
PNSM – da evidência científica 
aos CCISM 

!
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2.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Definido o modelo de intervenção de CCISM, selecionados os principais instrumentos 

técnicos de trabalho e identificadas as experiências piloto, importa, em primeira linha, que 

ocorra a publicação da portaria do instrumento único de avaliação da incapacidade 

psicossocial e da dependência para pessoas com doença mental grave, bem como do 

despacho de comparticipação pela Segurança Social. Estes dois diplomas são condição 

sine qua non para o lançamento das experiências piloto. 

Sem prejuízo do referido, e de acordo com a nova reprogramação plurianual da 

implementação dos CCISM, já apresentada, salienta-se como premente a necessidade 

de disponibilização de financiamento no primeiro semestre de 2012, de modo a viabilizar-

se o início da implementação das experiências piloto, logo no início do segundo 

semestre. 

Ressalve-se que, dado os constrangimentos financeiros existentes, o número de 

experiências piloto, identificadas no Despacho nº 8677/2011, de 17 de junho, reflete um 

decréscimo face ao que estava inicialmente planeado, fazendo-o cingir e corresponder 

ao mesmo número de memorandos de entendimento celebrados em outubro de 2010, 

entre a UMCCI e as entidades selecionadas para desenvolverem as primeiras tipologias 

de CCISM.    

Aconselha o estado da arte que se proceda ao arranque, em simultâneo, de um número 

significativo de experiências-piloto de cada tipologia, de modo a obter-se um corpo de 

experiência e conhecimento que permita avaliar o projeto. 

Estando em vigor a nova orgânica do Ministério da Saúde, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

124/2011, de 29 de dezembro, que reforça as competências da Direção Geral da Saúde, 

nomeadamente ao nível das respeitantes aos programas verticais, entre os quais se inclui 

o Programa Nacional de Saúde Mental, que tem por base o Plano Nacional de Saúde 

Mental-2007-2016 e, por conseguinte, a incumbência de implementar os Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental, afigura-se necessário a definição de 

procedimentos de articulação com a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

(ACSS), que sucede nas atribuições da UMCCI, com clarificação, em sede da EPCCISM, 

de como se estabelecerá a relação dos elementos do MSSS e do MS. 
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Por fim, a EPCCISM considera que em 2011 se registou a existência de um momento de 

transição e de reapreciação, que constituirá a ponte entre a fase de conceção dos 

CCISM para a sua efetiva implementação. Manifesta, assim, o seu empenho em dar um 

novo impulso concretizador ao projeto, como resposta a carências e a necessidades 

sentidas e expressas pelas pessoas com experiência de doença mental e pelas suas 

famílias e, ainda, pelas instituições que têm de referenciar os seus utentes para cuidados 

de saúde mental de qualidade, vocacionados para a integração na comunidade. 
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ANEXOS 

Decreto-lei n.º22/2011        

Portaria 149/2011 

 Portaria 183/2011 

Despacho 8677/2011 

ACSS: NOTA TÉCNICA N.º 1/ACSS-POPH/2011 
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