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I. SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto INtegra surgiu após a publicação do estudo sobre Saúde Mental e Integração 

(Mental Health and Integration) do The Economist Intelligence Unit, no qual foram avaliados 

30 países europeus, incluindo Portugal, que surge em posição relativa bastante desfavorável.  

Os resultados deste estudo vieram reforçar a necessidade, por um lado, de implementar me-

didas legislativas já adotadas e, por outro, de desenvolver e implementar soluções concretas 

de integração das pessoas com perturbação mental em Portugal.

O projeto consistiu na criação de uma plataforma de reflexão, que reuniu diversas partes inte-

ressadas (stakeholders), com o objetivo de identificar ações para melhorar a situação atual da 

Saúde Mental em Portugal, nomeadamente a integração das pessoas com perturbação mental 

na comunidade.

Esta reflexão incidiu sobre três áreas de foco, as quais estão relacionadas com as principais 

áreas de melhoria identificadas no relatório Mental Health and Integration. Estas áreas apre-

sentam-se em seguida: 

I. Dados da doença e resultados em saúde;

II. Integração do doente;

III. Políticas de Saúde Mental. 

Para cada uma das áreas foi definido um plano de ação concreto que pudesse contribuir de for-

ma efetiva para o reforço da capacidade de concretização das reformas necessárias no âmbito 

da Saúde Mental em Portugal. 

Com a concretização dos objetivos deste projeto pretende-se em seguida advogar junto das 

entidades competentes a execução das ações propostas, reforçando, assim, a importância des-

ta área para o país.

I I . INTRODUÇÃO

1.  Enquadramento

A Saúde Mental é, cada vez mais, uma prioridade de saúde pública, sendo hoje as perturbações 

psiquiátricas e os problemas de Saúde Mental a principal causa de incapacidade e uma das prin-

cipais causas de morbilidade das sociedades, como é salientado no Plano Nacional de Saúde 

Mental 2007-161.

As perturbações mentais são responsáveis por mais de 12% das doenças em todo o mundo apre-

sentando-se como uma das áreas de maior relevância em saúde2. Na Europa estima-se que 165 

milhões de pessoas são afetadas por uma perturbação mental todos os anos. Destes, apenas um 

quarto recebe algum tratamento e só 10% tem um tratamento considerado adequado3.

Apesar de existirem dados de prevalência há vários anos, só recentemente a sociedade co-

meçou a compreender o enorme desafio que as perturbações mentais representam. O seu 

impacto extremamente debilitante em termos de qualidade de vida2, a incapacidade a longo 

prazo e a dependência psicossocial representam não só um desafio de dimensão global, como 

também um desafio económico, com elevados custos humanos e financeiros, estimados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em três a quatro por cento do PIB Europeu4.

Esta situação torna-se ainda mais complexa pelas estimativas de aumento da prevalência destas 

perturbações, aliadas ao aumento da esperança média de vida e ao envelhecimento da população.

Portugal é o país europeu com maior prevalência das perturbações mentais onde, de acordo com 

o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental de 2013 (EENSM), mais de um quinto da popu-

lação sofre de algum tipo de perturbação5, nomeadamente depressão e ansiedade. 

Portugal tem feito esforços, ao longo do tempo, no sentido de melhorar os cuidados de Saú-

de Mental, alguns deles com impacto muito positivo. Veja-se a lei de Bases da Saúde Mental 

(Lei n. 2118, de 1963) que permitiu a descentralização dos serviços através da criação de cen-

tros de Saúde Mental em todos os distritos do país e a ligação aos cuidados de saúde primá-

rios ou, ainda, a atual lei de Saúde Mental (lei nº 36/98) e a legislação subsidiária, que con-

sagraram a integração da saúde mental no sistema geral de saúde. Outros exemplos positi-

vos foram o desenvolvimento de programas e estruturas de reabilitação psicossocial, a legis-

lação de apoio ao emprego nos anos 90 e o atual Programa Nacional para a Saúde Mental.  

1. Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016. Disponível em www.dgs.pt.
2. PORTUGAL Saúde Mental em Números – 2013. Programa Nacional para a Saúde Mental. Disponível em www.dgs.pt.
3. Hans Wittchen, “The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010”, European Neuropsychopharmacology, 2011.
4. Mental Health and Integration. Provision for Supporting People with Mental Illness: A Comparison of 30 European Countries. The Economist Intelligence  

Unit, 2014.
5. PORTUGAL Saúde Mental em Números – 2014. Programa Nacional para a Saúde Mental. Disponível em www.dgs.pt.
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Contudo, a falta de concretização e implementação de muitas iniciativas relevantes e as lacunas 

no planeamento e no apoio contínuo aos serviços de Saúde Mental deixaram o país com pou-

cas respostas eficazes para esta situação.

Apesar de existirem diferentes perspetivas sobre como responder a este desafio e inúmeros 

fatores que dificultam a sua concretização, como a aplicação prática de alguma legislação,  

o estigma da sociedade, a insuficiente compreensão destas perturbações, dos tratamentos e 

apoios adequados, existe um consenso generalizado sobre os benefícios de uma resposta cen-

trada na pessoa e na sua integração na comunidade como parte integrante do seu tratamento.

Dada a relevância deste tema, a The Economist Intelligence Unit, divisão de pesquisa e análise 

do grupo The Economist, apresentou, em outubro de 2014, um estudo sobre Saúde Mental e 

Integração em que foram avaliados 30 países europeus, incluindo Portugal. O estudo, patro-

cinado pela Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, avaliou os países 

segundo um conjunto de indicadores agrupados em quatro dimensões:

1. Ambiente 

•	 Estabilidade financeira e acesso a benefícios sociais;

•	 Políticas de desinstitucionalização;

•	 Cuidados de saúde na comunidade ;

•	 Políticas de proteção dos direitos parentais;

•	 Medidas de apoio às famílias / cuidadores. 

2. Acesso a cuidados de saúde

•	 Rede de serviços comunitários;

•	 Rácio de profissionais de Saúde Mental por cada 100.000 habitantes;

•	 Financiamento adequado para as Políticas de Saúde Mental;

•	 Acesso a medicamentos e terapêuticas adequadas;

•	 Medidas de apoio a pessoas com perturbações mentais nas prisões.

3. Oportunidades relacionadas com o trabalho

•	 Políticas de incentivo ao emprego;

•	 Políticas de incentivo à integração profissional;

•	 Políticas de saúde ocupacional com o objetivo de reduzir os fatores de stress asso-

ciados ao trabalho. 

4. Políticas de Saúde Mental

•	 Critérios a respeitar no tratamento compulsivo do doente com perturbação mental;

•	 Medidas para assegurar a proteção dos direitos humanos. 

•	 Definição de uma Política de Saúde Mental transversal aos diversos Ministérios 

•	 Programas de promoção da Saúde Mental junto das escolas e das entidades empre-

gadoras

•	 Avaliação dos cuidados de saúde na perspetiva da pessoa com perturbação mental

No ranking global de 30 países (28 países da União Europeia, Suíça e Noruega), Portugal apa-

rece classificado no 27º lugar com 38,1 pontos em 100 possíveis, à frente apenas da Grécia, 

Roménia e Bulgária. Por oposição, os lugares cimeiros são ocupados pela Alemanha seguida do 

Reino Unido, Dinamarca e Noruega.

De acordo com os dados em que o estudo se baseia, as áreas que mais penalizam Portugal são 

o baixo acesso da população aos cuidados de saúde (19,3 / 100) e a falta de oportunidades de 

emprego e educação (22,2 / 100). Já nas dimensões Ambiente e Políticas de Saúde Mental (Go-

vernance), Portugal classifica-se com 56,7 e 47,8 pontos, respetivamente.

Apesar de existirem exemplos de boas práticas por toda a Europa, é sublinhado no estudo que 

existe ainda “um longo caminho a percorrer até que as pessoas com perturbações mentais se-

jam apoiadas de forma adequada e sejam verdadeiramente integradas nas suas comunidades“. 

Nesse sentido, foi identificada a necessidade de apostar em cinco áreas prioritárias, que se 

detalham em seguida: 

•	 Desenvolvimento de políticas de Saúde Mental com financiamento adequado; 

•	 Desinstitucionalização; 

•	 Desenvolvimento de serviços comunitários integrados; 

•	 Criação de políticas de emprego;

•	 Melhoria da obtenção de dados.

Foi neste contexto que surgiu o Projeto INtegra, após a constatação da urgência de Portugal 

desenvolver e implementar soluções concretas de integração das pessoas com perturbação 

mental, bem como estruturas para fazer face ao complexo desafio da Saúde Mental.

RecomendaçõesRecomendações
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2.  Visão, Missão e Objetivos do Projeto INtegra

Decorrente do contexto mencionado, e no âmbito do seu compromisso com a Saúde Mental, 

a Janssen Portugal criou o Projeto INtegra com a missão de:

“Promover a integração das pessoas com perturbação mental na sociedade portuguesa, 

através da criação de uma proposta de atividades relacionadas com políticas de saúde, 

obtenção de dados da doença e resultados em saúde e integração do doente.”

O projeto teve como objetivo criar uma plataforma de reflexão que reuniu contributos de dife-

rentes partes interessadas (stakeholders), com o propósito de definir propostas de ação para 

promover uma melhor integração das pessoas com perturbação mental.

O seu funcionamento teve por base a constituição de três grupos de trabalho centrados nos 

seguintes temas:

•	 Dados da doença e resultados em saúde;

•	 Integração do doente;

•	 Políticas de Saúde Mental.

Os temas em questão estão relacionados com as principais áreas de melhoria identificadas no 

relatório Mental Health and Integration. 

O Comité Executivo do projeto, constituído por uma Chairwoman e um Co-chairman e pelos 

coordenadores de cada grupo, teve a seu cargo a responsabilidade de partilhar os resultados 

decorrentes das várias sessões de trabalho.

Pretendeu-se, com este projeto e com o envolvimento das partes interessadas (stakeholders) 

das mais diversas áreas, criar condições para o desenvolvimento de um plano de ação concreto 

que contribua de forma efetiva para o reforço da capacidade de concretização das reformas 

necessárias no âmbito da Saúde Mental em Portugal. 

I I I .  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Para refletir sobre os temas em análise e consequente desenvolvimento de planos de ação 

foram criados três grupos de trabalho. A cada grupo de trabalho foram propostos objetivos  

e pontos de reflexão específicos, com o intuito de obter uma visão partilhada acerca dos temas.  

Os pontos de reflexão, para cada grupo, são apresentados em seguida:

1.  Temas propostos 

Grupo de trabalho: Dados da doença e resultados em saúde 

•	 Definir as dimensões críticas do modelo de informação, no sentido de melhorar 

o conhecimento sobre a Saúde Mental em Portugal;

•	 Desenvolver estratégias de dimensionamento das diferentes patologias na área da Saúde 

Mental, quer na perspetiva epidemiológica quer económica (burden of disease);

•	 Identificar os resultados em saúde críticos para a tomada de decisão política e definir 

modelos de recolha e monitorização desses mesmos dados.

Grupo de trabalho: Integração do doente

•	 Refletir e propor sobre qual deve ser o papel das instituições de cuidados de saúde 

continuados, da família, dos cuidadores, dos empregadores, da comunidade e de ou-

tros equipamentos sociais nos cuidados de Saúde Mental;

•	 Refletir e propor ações que contribuam de forma decisiva para uma melhor integração 

do doente na sociedade.

Grupo de trabalho: Políticas de Saúde Mental

•	 Refletir e propor ações às atuais políticas de Saúde Mental, nomeadamente ao nível da 

integração da pessoa com perturbação mental e sua efetiva implementação;

•	 Debater o financiamento da área da Saúde Mental e a sua adequação à realidade so-

cioeconómica dos doentes (acesso a cuidados de saúde, taxas moderadoras, copa-

gamentos de medicamentos, subsídios por invalidez) na perspetiva do doente e das 

instituições.

RecomendaçõesRecomendações
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2.  Participantes

Com este projeto, pretendeu-se reunir o contributo de diversas partes interessadas (stakehol-

ders) da área da Saúde Mental. Para o efeito, foram convidados um conjunto de instituições e de 

individualidades, de modo a abranger diferentes perspetivas sobre os temas em análise. 

Os grupos de trabalho foram constituídos pelos seguintes participantes, a título individual ou 

em representação, com o respetivo coordenador destacado: 

Grupo de trabalho Dados da doença e resultados em saúde 

•	 Prof.ª Maria Luísa Figueira (Coordenadora), em representação da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa e da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde 

Mental;

•	 Prof. João Marques Teixeira (Co-Chairman); 

•	 Prof. Carlos Gouveia Pinto, em representação do Centro de Investigação Sobre 

Economia Portuguesa – CISEP; 

•	 Prof. Carlos Sequeira, em representação da Sociedade Portuguesa de Enfermagem 

de Saúde Mental;

•	 Dr.ª Catarina Oliveira, em representação da Associação Portuguesa de Farmacêuticos 

Hospitalares (APFH);  

•	 Prof. David Dias Neto;

•	 Dr.ª Eleonora Gonçalves, em representação da Federação Nacional para a Reabilitação 

de Doentes Mentais (FNERDM).  

Grupo de trabalho Integração do doente

•	 Dr. António Reis Marques (Coordenador) – Diretor do Centro de Responsabi-

lidade Integrado de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar e Universitário  

de Coimbra;

•	 Eng.ª Carla Silva, em representação da Federação Nacional para a Reabilitação 

de Doentes Mentais (FNERDM); 

•	 Dr.ª Joaquina Castelão, em representação da FamiliarMente, Federação Portuguesa 

das Associações de famílias de pessoas com experiência de Doença Mental;  

•	 Dr.ª Martha Xavier, em representação da Associação dos Profissionais de Serviço 

Social (APSS);

•	 Dr. Miguel Durães - Presidente de Direção da RECOVERY IPSS, Membro da Comissão 

Consultiva para a Participação dos Utentes e Cuidadores do Programa Nacional para  

a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde e Vice-Presidente da FamiliarMente;

•	 Dr. Nuno Madureira, em representação da Associação Empresarial de Portugal (AEP); 

•	 Dr. Pedro Varandas – Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus.

Grupo de trabalho Políticas de Saúde Mental

•	  Dr. António Leuschner (Coordenador)

•	 Dr.ª M.ª Antónia Almeida Santos (Chairwoman) – Deputada na Assembleia da República;

•	 Dr. Álvaro de Carvalho, em representação da Direção-Geral da Saúde, enquanto 

Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental;

•	 Prof. António Palha – Presidente do Conselho de Diretores Clínicos das Irmãs Hospita-

leiras ; 

•	 Dr.ª Isabel Paixão, em representação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa;

•	 Dr. José Salgado, em representação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa;

•	 Prof. Julian Perelman - Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova 

de Lisboa;

•	 Dr.ª Lurdes Santos - Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus; 

•	 Prof. Manuel Quartilho, em representação do Centro de Estudos e Investigação em 

Saúde Mental Pública do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC);

•	 Eng.o Pedro Montellano; 

•	 Dr. Vítor Santos, em representação do Centro de Estudos e Investigação em Saúde 

Mental Pública do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

RecomendaçõesRecomendações
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3.  Etapas 

O projeto foi desenvolvido em três etapas, que decorreram ao longo de quatro meses.  

Em seguida detalham-se cada uma das três etapas:

•	 Sessão plenária de apresentação da iniciativa e discussão inicial;

•	 Sessões de trabalho dos três grupos, tendo-se realizado duas sessões por grupo com 

uma duração aproximada de três horas. O foco destas reuniões centrou-se nos pon-

tos de reflexão previamente definidos e com dois objetivos finais:  

i) Refletir e caracterizar a situação atual e as condicionantes da evolução futura; 

ii) Definir um conjunto de iniciativas estratégicas a serem operacionalizadas através 

de um plano de ação.

•	 Sessão plenária de apresentação e discussão das conclusões e do plano de ação dos 

grupos de trabalho.

IV. REFLEXÃO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL 

Um dos objetivos dos grupos de trabalho foi a reflexão e caraterização da situação atual e das 

condicionantes da evolução futura dos respetivos temas abordados.

De seguida apresentam-se as conclusões desenvolvidas para cada uma das áreas consideradas.

1.  Dados da doença e resultados em saúde 

Muito embora tenham sido publicados dados relativos à situação de Portugal quanto às pertur-

bações mentais, esses dados são limitados não só por serem heterogéneos, mas, sobretudo, 

por se restringirem ao contexto em que são recolhidos. Ou seja, e a título de exemplo, estudos 

que relacionem a perturbação mental com resultados em saúde ou abordem questões rela-

cionadas com o curso da doença ou evolução após tratamento são praticamente inexistentes 

ou, então, baseados em amostras não representativas. Para além disso, não é suficientemente 

valorizado o impacto diferencial do peso das várias patologias psiquiátricas. 

Nos documentos publicados, as limitações verificam-se a vários níveis, como por exemplo o 

facto de não serem consideradas as pessoas com perturbação mental que não recorrem aos 

serviços de saúde, que residem em instituições (lares, prisões, entidades militares entre ou-

tras), ou que não dominem a língua portuguesa.

É difícil a realização de análises secundárias, baseadas nos dados disponíveis do sistema, de-

vido ao tipo de organização que esses mesmos dados apresentam, mesmo tendo em conta 

os esforços realizados. Para além disso, os dados encontram-se muito dispersos, não existin-

do ainda uma plataforma, pública e/ou privada, que os articule e forneça dados integrados 

dificultando, em consequência, uma visão de conjunto. Por exemplo, o Ministério da Saú-

de (Direção-Geral da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde - ACSS e Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde – SPMS), Ministério da Solidariedade, Emprego e Segu-

rança Social, Ministério da Educação e Ministério da Justiça possuem várias bases de dados 

cujo cruzamento possibilitaria um conhecimento do panorama das patologias psiquiátricas 

em Portugal. Esta não articulação e integração de dados, em conjunto com a escassez dos  

mesmos, são fatores que contribuem para que o conhecimento sobre estas perturbações 

em Portugal seja insuficiente e heterogéneo. 

Constatou-se ainda que os dados da perturbação mental se centram sobretudo nos aspetos 

ligados quer à patologia quer aos cuidados assistenciais, e não no seu impacto no processo 

de inclusão. Ora, esta questão conduz à necessidade de haver mais estudos que abranjam 
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não apenas o diagnóstico clínico e os cuidados assistenciais mas também o domínio social  

e bem-estar individual e satisfação com os serviços. 

É fundamental ter em consideração, no processo de recolha de dados, a sustentabilidade fi-

nanceira do próprio doente e da família, a necessidade de inclusão, a integração na sociedade, 

bem como o estigma.

Para além das limitações referidas na articulação da informação é necessário acrescentar as di-

ficuldades destes doentes em aceder aos serviços. São vários os fatores implicados, tais como 

a distância geográfica, a falta de apoio, o desconhecimento, o estigma, entre outros, o que 

constitui um outro aspeto limitador da recolha de dados. Na mesma linha de pensamento, as 

diferentes abordagens e planos de intervenção são, e devem ser, diversificados. No entanto, 

não existem dados que reflitam os seus resultados, o que constitui uma lacuna que concorre 

para que os dados disponíveis sejam não só escassos mas possam ainda ser enganadores quan-

to à realidade efetiva.

2.  Integração do doente

A reflexão centrou-se nos desafios da atual situação de integração da pessoa com perturbação 

mental em Portugal e desenvolveu-se em torno de três grandes temas:

i) Combate ao estigma;

ii) Melhoria dos cuidados prestados;

iii) Reabilitação.

I. Combate ao estigma

Tradicionalmente, o estigma era combatido de três maneiras fundamentais: através da 

sua denúncia, do esclarecimento e educação da sociedade e através da promoção de 

um maior contacto entre os doentes e a sociedade. No entanto, perante os resultados, 

estas medidas, só por si, têm-se revelado insuficientes pelo que se torna necessária a 

pesquisa de novas abordagens.

II. Melhoria dos cuidados prestados 

O sistema de saúde não responde com equidade às necessidades identificadas por não 

dispor de estruturas suficientes que garantam o acesso de todas as pessoas com pertur-

bação mental aos cuidados primários e cuidados continuados integrados. 

Os cuidados deverão ser escalonados por patologia e por faixa etária - Infância e Juven-

tude, Adultos e Idosos. No que diz respeito à faixa etária da infância e juventude, apenas 

existem vinte camas para a Pedopsiquiatria e, por esse motivo, os internamentos ocorrem 

muitas vezes em enfermarias de adultos não oferecendo os melhores cuidados. Relativa-

mente aos idosos, existe ainda espaço para melhoria, uma vez que estes doentes se en-

contram, muitas vezes, em lares e poderão não receber o acompanhamento adequado.

É importante que os serviços de Saúde Mental se organizem de forma a responder às ne-

cessidades da população. Deste modo, devem ser reforçados os serviços públicos e de-

vem atualizar-se acordos e protocolos com instituições e entidades privadas que dispo-

nham de estruturas e recursos humanos qualificados, com vasta experiência na área da 

Saúde Mental assegurando, assim, o acesso dos cidadãos aos serviços que necessitam.

Foram ainda identificados outros aspetos relevantes na melhoria dos cuidados prestados, 

nomeadamente o papel fundamental que as equipas comunitárias assumem na integração 

do doente, a importância da existência de uma boa ligação aos cuidados de saúde primá-

rios, bem como a ligação a outras especialidades e técnicos de Saúde Mental.

RecomendaçõesRecomendações
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Verificou-se que a implementação de uma rede de cuidados continuados de Saúde 

Mental que cubra todo o território nacional, embora prevista desde 2010 em diploma  

legal, nunca foi efetivamente concretizada. Esta rede deverá ser bem dimensionada, 

com as competências e experiências adequadas que assegurem uma distribuição equi-

tativa em termos territoriais e de proximidade, potenciando os recursos locais existen-

tes (públicos, sociais e privados), reconvertendo e readaptando estruturas existentes às 

necessidades de cada região.

Foi ainda identificada a necessidade de os cuidados continuados integrados de Saúde 

Mental serem dotados de unidades residenciais de curta, média e longa duração para as 

situações em que prevalece uma doença crónica, grave, altamente incapacitante e/ou 

que coloque em risco a vida do doente. Esta rede deve ainda incluir:

•	 Unidades sócio-ocupacionais;

•	 Equipas de apoio domiciliário;

•	 Respostas de reabilitação psicossocial;

•	 Respostas de integração profissional e acesso ao emprego;

•	 Respostas de apoio e acompanhamento às famílias / cuidadores informais, na co-

munidade e em articulação com os serviços locais de Saúde Mental. 

III. Reabilitação

Em termos de reabilitação são sugeridas diferentes estratégias possíveis, tais como cur-

sos socioprofissionais, promoção de empregos protegidos e outras atividades que con-

tribuam para a sociabilização do doente. 

No que se refere à família e cuidadores deverá existir formação especializada e direcio-

nada, bem como intervenções sistémicas plurifamiliares (como por exemplo, grupos de 

autoajuda) e unifamiliares (como por exemplo, apoio psicológico) dentro da rede de 

cuidados continuados, bem como na área de intervenção social ao nível da alimentação, 

pensões, habitação, entre outros. 

Na área do emprego propõe-se que o doente seja integrado num contexto laboral real 

através de estágios curriculares profissionais, de emprego protegido ou apoiado, tendo 

por base o seu projeto de vida e o seu Plano Individual de Intervenção. Ainda neste con-

texto, é sugerida a criação da figura Peer Support como uma possível resposta especia-

lizada na área do emprego. 

Por fim, é salientado o papel relevante das empresas sociais na reabilitação e integração 

do doente, sendo por isso benéfico que exista um avanço na legislação deste tipo de 

empresas, as quais devem procurar estar menos dependentes do financiamento público 

e procurar outros meios de financiamento.

RecomendaçõesRecomendações
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3.  Políticas de Saúde Mental

Muito embora a legislação atual e as políticas de Saúde Mental estejam ajustadas ao para-

digma definido na Declaração de Helsínquia6 em 2005, é necessário não só garantir a sua 

implementação prática, como também que essa prática vá ao encontro da realidade e das 

necessidades atuais.

O tratamento das pessoas com perturbação mental na comunidade foi apontado como um 

aspeto fundamental e que de resto é, também, sublinhado na Declaração de Helsínquia. A 

desinstitucionalização, política que tem vindo a ser seguida por Portugal, é um dos meios 

para se atingir aqueles objetivos. Contudo, a escassez de serviços de proximidade comple-

mentares a esse processo tem dificultado a integração social dos doentes. Uma das formas 

de fazer face a este entrave é a implementação efetiva de uma rede de cuidados continuados 

de Saúde Mental, que tem sido colocada em segundo plano por sucessivos governos sendo, 

na verdade, uma medida considerada fulcral para a integração do doente na sociedade.

Enfatiza-se, também, que nas Unidades de Saúde Familiar não existem recursos técnicos su-

ficientes na área de Saúde Mental. Mesmo que algumas tenham psicólogos, estes não estão 

dimensionados de acordo com as necessidades existentes. Adicionalmente, verifica-se que 

a valorização da atividade das Unidades de Saúde Familiar está mais direcionada para de-

terminadas patologias como, por exemplo, a diabetes, sendo importante que seja também 

dirigida às perturbações mentais. 

Constata-se, ainda, que as associações de utentes existentes são insuficientes e as que exis-

tem devem evoluir, funcionar em rede e garantir a sua articulação com as demais estruturas 

de saúde existentes.

Quanto ao financiamento dos serviços de Saúde Mental, chama-se a atenção para a im-

portância de mobilizar mais recursos financeiros para esta área e para o papel estruturante  

e instrumental do modelo de financiamento. Por outro lado, o financiamento dos serviços de 

Saúde Mental é menor quando comparado com outras áreas da saúde, o que tem constituído 

um constrangimento na evolução destes serviços.

6. Na Declaração Europeia de Saúde Mental, também conhecida como Declaração de Helsínquia, de 2005, Portugal e os restantes Estados Membro da Região 
Europeia da OMS, comprometeram-se com a necessidade de alterar os modelos de intervenção dos problemas de Saúde Mental através do envolvimento da 
comunidade, da capacitação das pessoas com perturbações mentais e suas famílias e do acesso a cuidados de Saúde Mental integrados e pluridisciplinares. 
Neste contexto foi elaborado um conjunto de princípios orientadores para as políticas de Saúde Mental dos diversos países. Estes propuseram-se a desenvol-
ver programas e planos para, por exemplo, reduzir o estigma, aumentar a eficiência das políticas e abordagens em Saúde Mental, melhorar os programas de 
habilitação e/ou reabilitação dos doentes e estimular a investigação.

No mesmo sentido, destaca-se a importância de alinhar o financiamento com os pressu-

postos do modelo de cuidados de saúde pretendido, o que não tem acontecido até agora.  

O modelo de financiamento não tem estado alinhado com a política definida, a qual preconi-

za um modelo assente na prestação de cuidados de proximidade e com uma componente de 

ambulatório e multiprofissional mais evidente. A revisão do modelo de financiamento deverá 

caminhar no sentido de alterar as práticas profissionais, promovendo uma maior adequação 

do modelo de financiamento da doença e não dos atos.

RecomendaçõesRecomendações
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RESPONSABILIDADE

O Grupo deverá ser composto por elementos de diversas áreas, 

incluindo: Ministério da Saúde (Direção-Geral da Saúde e Serviços 

partilhados do Ministério da Saúde – SPMS), Ministério da Justiça, 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, associa-

ções de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.II Definir um plano de resultados em saúde tendo em conta quatro níveis: i) indivíduo; 

ii) processo de inclusão social; iii) processos de tratamento, de referenciação, de reabilita-

ção; iv) políticas (definição, implementação, resultados).

Relativamente ao indivíduo recomenda-se que o plano contemple as seguintes dimen-

sões de análise, de acordo com a tabela abaixo:

Ao nível do processo de inclusão social entende-se relevante ter em consideração as 

seguintes dimensões para a construção do plano: (a) grau de exclusão social no início do 

tratamento; (b) medidas implementadas para a inclusão social; (c) grau de inclusão social 

após intervenção.

Dimensões  
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Evolução do diagnóstico / avaliação x x x x - -

Tratamento aplicado x x - - - -

Intervenção aplicada - - x x - -

Resultados esperados x x x x - -

Resultados obtidos x x x x - -

Adesão ao tratamento x x - - x -

Adesão à intervenção - - x x - -

Grau de funcionalidade (pré e pós tratamentos e intervenções) - - - - - x

V. PLANO DE AÇÃO

O objetivo final dos grupos de trabalho centrou-se na criação de um plano de ação constituído 

por um conjunto de iniciativas definidas com base nas conclusões da reflexão sobre a situa-

ção atual e as condicionantes da evolução futura. De seguida apresenta-se a sistematização do 

plano de ação dos diversos temas abordados que inclui, para além das iniciativas, a respetiva 

responsabilidade e o grau de prioridade de implementação das mesmas.

1.  Dados da doença e resultados em saúde

I. DADOS DA DOENÇA E RESULTADOS EM SAÚDE

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.I Definir um plano de Dados da Doença, tendo por base as seguintes iniciativas:

−  Criação de um grupo de especialistas que proponha um procedimento operacional para 

centralizar os dados de doença existentes a partir de diferentes estruturas e fontes (dados 

de morbilidade, dados de mortalidade e dados de incapacidade);

−  Análise de uma estratégia de dimensionamento: (a) epidemiológico, que inclua taxas de 

prevalência pontual, taxas de prevalência ao longo da vida, identificação das formas sub-

clínicas, estudo dos determinantes psicossociais; qualidade e estilos de vida; (b) sobre-

carga da perturbação mental: dimensões do impacto da doença a nível individual, po-

pulacional e no curso de vida; funcionamento da produtividade e desempenho (Saúde 

Mental no local de trabalho);

−  Análise dos dados e proposta de um template completo de dados da doença que abar-

quem os diferentes níveis de análise: (a) diagnóstico psiquiátrico; (b) avaliação psico-

lógica; (c) diagnóstico social; (d) diagnóstico de enfermagem (incluindo dados sobre 

acessibilidade aos serviços); (e) criação de uma tipologia sobre défices de autonomia dos 

doentes e respetiva ligação com os diferentes diagnósticos;

−  Criação de um template que ligue os dados das intervenções com a evolução do grau 

de autonomia.

Prioridade

NÍVEL 1
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Relativamente aos processos de tratamento, de referenciação, de reabilitação  

e de inclusão no tecido social aos diferentes níveis, considerou-se relevante ter por base 

as seguintes dimensões:

− Processos de tratamento: (a) articulação dos diferentes níveis de intervenção; (b) plano 

integrado de intervenção – b1. definição dos resultados em saúde esperados; b2. ava-

liação dos resultados em saúde após implementação do plano; b3. medição do grau de 

sucesso do plano implementado; b4. medidas de reajustamento do plano à evolução do 

doente.

− Processos de referenciação: (a) critérios clínico-sociais de referenciação; (b) níveis de 

comunicação entre o referenciador e o recetor; (c) papel da família no processo de re-

ferenciação; (d) grau de acompanhamento das trajetórias do doente no processo de 

referenciação, acolhimento e inclusão social; (e) avaliação do sucesso do processo de 

referenciação e dos seus resultados; (f) medidas de reajustamento do processo de refe-

renciação em função da avaliação dos resultados.

− Processos de reabilitação: (a) plano de reabilitação nos diferentes níveis (cognitivo, cogni-

ção social, e social); (b) avaliação do sucesso da intervenção em função da funcionalidade; 

(c) avaliação da inclusão social em função dos ganhos de funcionalidade/autonomia.

Ao nível das políticas, considera-se que estas devem ser definidas com base na evidência 

empírica da situação concreta do país, devem ser devidamente implementadas, os resul-

tados produzidos devem ser avaliados com base em critérios objetivos e, com base nessa 

avaliação, as políticas deverão ser reajustadas para alcançar os resultados pretendidos.

RESPONSABILIDADE

Envolver especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental, Serviço 

Social e Epidemiologia e consultadas as associações de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.III Criar um grupo de especialistas que proponha uma tipologia para a classificação dos 

resultados em saúde de interesse para a compreensão do processo de inclusão social dos 

doentes com patologias psiquiátricas, bem como da ligação das diferentes intervenções 

aos seus resultados em termos de recuperação da autonomia e de inclusão social destes 

doentes. 

O grupo de técnicos especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental, serviço social e epidemio-

logia terão como missão fazer uma extensa revisão bibliográfica dos modelos conceptuais e 

das medidas de integração e inclusão social estudadas e validadas noutros países.

Estes instrumentos devem ser criticamente avaliados em termos do seu desenvolvimento  

e da sua aplicabilidade: em projetos de investigação, na prática clínica e na comparação 

entre culturas e contextos sociais diversificados. 

Na proposta final do grupo deverão ser propostos os tempos de avaliação dos resulta-

dos psicossociais dos doentes e os critérios de efetividade das diferentes intervenções 

nesta área.

RESPONSABILIDADE

O Grupo deverá ser composto por especialistas em Psiquiatria  

e Saúde Mental, Serviço Social e Epidemiologia.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.IV Desenvolver um estudo amostral representativo que operacionalize o partilhado pelos 

grupos de trabalho proposto nas medidas anteriores. O estudo amostral deriva da necessi-

dade de identificar os padrões de tratamento, a mortalidade específica e as incapacidades 

associadas às diversas manifestações da perturbação mental ao longo do tempo de forma 

a permitir calcular a carga da doença e a sua evolução. Não sendo um estudo epidemioló-

gico clássico (perfil de incidência e prevalência), deve ser construído com base na adesão 

voluntária de um número significativo de médicos que exerçam a sua atividade nas diversas 

regiões do País (urbana e rural; litoral e interior; norte, centro e sul) e que aceitem construir 

uma base de dados alimentada pelos registos clínicos dos seus doentes com ocultação da 

identidade do médico e do doente. Para além dos dados clínicos e da limitação da atividade 

dos doentes, os registos deverão conter informação suficiente para caracterizar a sua situ-

ação socioprofissional e familiar.

RESPONSABILIDADE

Universidades e especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental,  

Serviço Social e Epidemiologia.

 

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade
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2.  Integração do doente

I. COMBATER O ESTIGMA

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.I  Desenvolver uma brochura com o objetivo de clarificar e divul-

gar os direitos das pessoas com perturbação mental, contribuin-

do para um maior esclarecimento da sociedade.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e associações de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.II Desenvolver um plano nacional sobre Saúde Mental nas escolas 

direcionado para o terceiro ciclo do ensino básico e ensino secun-

dário, com testemunhos de pessoas com experiência de perturba-

ção mental, de cuidadores informais e de profissionais de saúde.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e associações de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.III  Promover o envolvimento dos órgãos de comunicação social, através do incentivo à 

divulgação de casos de sucesso de reabilitação e integração na sociedade das pessoas com 

perturbação mental.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde com a colaboração de órgãos de comunicação 

social e associações de doentes.

II. MELHORAR OS CUIDADOS PRESTADOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.I  Assegurar a implementação efetiva de uma rede nacional de Cuidados Continuados 

Integrados de Saúde Mental (CCISM) escalonada por patologia e por faixa etária (infância e 

juventude, adultos e idosos) e com uma cobertura geográfica adequada. A rede de CCISM 

deve ser dotada de: i) unidades de internamento de curta e média duração e de longa du-

ração; ii) unidades residenciais, iii) unidades sócio-ocupacionais; iv) equipas de apoio do-

miciliário; v) respostas de reabilitação psicossocial de integração profissional e acesso ao 

emprego e vi) intervenções sistémicas plurifamiliares e unifamilia-

res que assegurem o devido apoio e acompanhamento às famílias /  

cuidadores informais.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.II  Aproveitar as estruturas existentes que prestam cuidados de 

proximidade e inseri-las na rede de cuidados continuados de Saúde 

Mental aproveitando-se o know-how existente.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e consultadas as associações de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.III  Definir um conjunto de standards de qualidade clínica 

e reabilitação em relação às estruturas, recursos humanos e pro-

gramas de intervenção para a rede de cuidados continuados de 

Saúde Mental.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde.

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 1
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Prioridade

NÍVEL 3
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.IV  Garantir o acesso equitativo através de um modelo de refe-

renciação adequado, tendo em conta a proximidade e a adequa-

ção dos serviços de saúde.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.V  Instituir a figura de Gestor de Caso/ Terapeuta de Referência que irá permitir acabar 

com o sistema de “porta rotativa” e com a excessiva burocratização da Saúde Mental para 

as famílias e para os utentes, uma vez que acompanhará o proces-

so individual do doente, sendo o elo de ligação com as unidades 

especializadas e e apoiando e acompanhando o doente e a família 

nas consultas de Psiquiatria.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.VI  Desenvolver um plano para a criação de residências apoiadas 

para utentes em situação de crise e de habitações que salvaguar-

dem o descanso dos cuidadores e das famílias.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e Autarquias.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.VII  Criar um diretório de fácil consulta, com toda a informação disponível e atualizada sobre 

a oferta de serviços existente (ex.: serviços de comunidade, unidades de internamento, servi-

ços de reabilitação, etc.), organizada por área de influência, permi-

tindo, assim, a consulta por parte dos doentes e respetivas famílias  

e pelos profissionais de saúde para efeitos de referenciação.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e associações de doentes.

III. MELHORAR A REABILITAÇÃO 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

III.I  Alterar as atuais regras associadas à atribuição de subsídios, com o objetivo de es-

timular a contratação de pessoas com experiência de perturbação mental. A altera-

ção proposta consiste em passar para as empresas o valor da pensão / reforma au-

ferido pelas pessoas com perturbação mental, como forma de comparticipação do 

vencimento auferido. Desta forma, as pessoas teriam o acesso ao mercado de trabalho 

mais facilitado, não receando perder o direito ao subsídio, caso a readaptação ao mercado  

de trabalho não seja bem-sucedida.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e Ministério da Solidariedade, Emprego  

e Segurança Social.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

III.II  Instituir a figura de Peer Support mais direcionada para pessoas com perturbação 

mental grave, a qual consiste num sistema de ajuda mútua baseado no entendimento de 

alguém que enfrentou / superou adversidades e que pode oferecer apoio, encorajamento e 

orientação a outros que enfrentam situações similares. Neste contexto, já estão a ser dados 

os primeiros passos, através do Programa INRecovery. Este programa está atualmente sob 

alçada do Plano Nacional de Saúde Mental e é desenvolvido em parceria com o Centro de 

Prioridade
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Reabilitação Psiquiátrico de Boston e com a Universidade de Boston, encontrando-se nesta 

fase na identificação e treino de Peer Supporters ao nível dos serviços de Saúde Mental pú-

blico e privado.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde em articulação com os serviços de Saúde  

Mental público e privado.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

III.III  Desenvolver um plano nacional de formação para as famílias 

e cuidadores, que desempenham um papel relevante na reabilitação 

psicossocial e recuperação de pessoas com experiência de perturba-

ção mental.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde com a colaboração de entidades especializadas (ex.: Universidades)  

e associações de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

III.IV  Integrar o doente portador de perturbação mental num contexto laboral real através 

de estágios curriculares profissionais, emprego protegido ou apoiado, tendo por base o seu 

Projeto de Vida e o seu Plano Individual de Intervenção (PIR).

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde e Ministério da Solidariedade, Emprego e Segu-

rança Social e associações de doentes.

3.  Políticas de Saúde Mental

I. POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.I Definir uma Política de Saúde Mental integradora e multissectorial: 

Integradora com respostas ativas e adequadas de continuidade de cuidados ao cidadão 

que passam por uma rede que ofereça cuidados (de natureza ambulatorial e hospitalar  

e de seguimento na comunidade), mantenha os utentes nela inseridos, disponibilize ofertas 

de apoio domiciliário e residências na comunidade, com respostas diferenciadas ao nível 

etário e do grau de dependência e vulnerabilidade social, prevendo políticas de emprego 

adequadas e que favoreça a reabilitação do doente.

Multissectorial no sentido em que deve ser transversal à segurança social, empresas, justiça, 

autarquias, tecido empresarial e sociedade civil.

A definição de modelos específicos para a articulação entre as várias estruturas envolvidas, 

e para cada uma das respostas previstas, tendo em atenção as diversas realidades regionais, 

em que estejam devidamente descritos os fundamentos das intervenções e as responsabili-

dades de cada uma das partes, o reporte entre as partes, bem como previstos instrumentos 

de avaliação do seu impacto.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade, do Emprego  

e da Segurança Social e consultadas as associações de doentes.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.II Criar novos cuidados de proximidade, aproveitando a capacidade instalada no setor 

público (em particular, a rede de cuidados de saúde primários) em articulação com todas 

as estruturas existentes na comunidade, nomeadamente as Associações de Utentes, 

Familiares e Organizações Não-Governamentais (ONGs).

RESPONSABILIDADE

Ministérios da Saúde (ARS/SLSM), Ministério da Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social, Autarquias e associações de doentes.

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 2

Prioridade
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Prioridade

NÍVEL 1
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.III Criar e desenvolver respostas ao nível da Saúde Mental na infância e na adolescência, 

dentro dos princípios descritos.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde (SLSM, Cuidados Primários de saúde)  

e da Educação (Gabinetes de psicologia nas escolas).

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.IV  Desenvolver um plano de Saúde Mental assente num modelo 

mais flexível e abrangente, adaptado às necessidades, aos equipa-

mentos e aos meios humanos a nível regional /local.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde (ARS/SLSM) e Autarquias.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.V  Apoiar o estabelecimento de uma rede nacional de associações de doentes, nomeada-

mente em termos financeiros, até à fase de estabilização.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde (ARS/SLSM), Ministério da Solidariedade, 

Emprego e da Segurança Social e Autarquias.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

I.VI  Apostar na promoção da Saúde Mental, no combate ao estigma, reforçando a articula-

ção dos setores da saúde, da educação e da segurança social.

RESPONSABILIDADE

Interministerial (Ministério da Saúde /ARS; Ministério da Solida-

riedade, Emprego e da Segurança Social / estruturas regionais; 

Ministério da Educação).

II. FINANCIAMENTO DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS / AÇÕES

II.I  Desenvolver um modelo de financiamento adequado à especificidade do subsetor 

Saúde Mental, bem como aos diferentes estadios da perturbação, que incentive o modelo 

centrado no doente e a integração dos cuidados.

RESPONSABILIDADE

Ministério da Saúde (ACSS), Ministério da Solidariedade, Emprego 

e da Segurança Social e Ministério das Finanças.

GRAU DE PRIORIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO 

Prioridade nível 1 - Implementação imediata

Prioridade nível 2 - Implementação concluída até 2017

Prioridade nível 3 - Implementação concluída até 2018

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 1

Prioridade

NÍVEL 2

Prioridade

NÍVEL 2

Prioridade

NÍVEL 2

RecomendaçõesRecomendações
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VI . CONCLUSÃO

O percurso traçado pelo Projeto INtegra envolveu a análise de temas relevantes para a melhoria 

da situação das pessoas com perturbação mental em Portugal, enfatizando a integração destes 

doentes na comunidade.

Constatou-se que as principais dificuldades na integração social dos doentes com perturbações 

mentais prende-se com (1) as dificuldades no acesso a cuidados adequados às necessidades;  

(2) a não implementação no terreno de medidas já legisladas e não aplicadas; (3) a insuficiência 

do financiamento do setor; (4) a escassez de conhecimento empírico sobre as consequências da 

doença e os resultados dos tratamentos nas capacidades de ajustamento social dos doentes com 

perturbações mentais; (5) a permanência de um grau elevado de estigma social relativamente às 

perturbações mentais.

Graças ao esforço de todos os participantes foi possível discutir as questões ligadas à Saúde e à 

Perturbação Mental de forma abrangente, abordando as perturbações mentais como patologias 

às quais deverá ser dada uma maior atenção e alocado um financiamento adequado ao impacto 

social que estas perturbações representam.

É proposto um conjunto de iniciativas estratégicas para responder aos desafios identificados com 

base no conhecimento e experiência dos participantes deste projeto e nas boas práticas imple-

mentadas noutros países tendo em conta a adequação à capacidade do país na concretização das 

iniciativas.

Concluído o propósito deste projeto é necessário, agora, advogar junto das entidades compe-

tentes pela execução das ações prioritárias aqui identificadas, posicionando a Saúde Mental no 

lugar adequado no contexto da saúde. 

NOTAS

RecomendaçõesRecomendações
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