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PARECER ELABORADO PARA RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE 

(Aprovado na sessão de 15 de abril da 3ª reunião do Conselho iniciada em 20 de março) 
 
 

PARECER SOLICITADO PELO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE  

EM 15.2.13 
 
1. Considerando a evidência disponível e o que tem sido publicado sobre determinantes da saúde 

(em particular, a vertente de saúde mental) e, face a notícias contraditórias que nem sempre 

refletem a realidade, solicita-se ao CNSM que emita parecer sobre os seguintes pontos:  

a) Quais os principais fatores de risco/de agravamento com impacto negativo na saúde mental 

da população Portuguesa que são esperados/previstos face à atual situação económica e 

financeira do país? 

A OMS, a UE, o Parlamento Europeu, a Federação Mundial da Saúde Mental e vários autores vêm 

enfatizando que as crises económicas ao provocarem desemprego, empobrecimento e insegurança, têm 

repercussões na saúde mental dos envolvidos, particularmente com evoluções depressivas e risco 

acrescido de suicídio, em especial quando agravam o endividamento e afetam a situação residencial. As 

crises económicas são, portanto, momentos de alto risco para o bem-estar mental da população e das 

pessoas afetadas e suas famílias. 

Na UE há registos de que o aumento do desemprego surge associado, no curto-prazo, a aumento de 

mortes prematuras por violência intencional, incluindo suicídio, e consumo de álcool, repercussões 

menos relevantes nos países com redes de segurança social eficazes e em que sejam tomadas medidas 

políticas adequadas.   

Estudos de crises económicas e sociais nos vários continentes referenciam também aumento de 

mortalidade geral, quer em crianças quer em adultos, nestes nomeadamente de causa cardiovascular 

mas igualmente por infeções respiratórias e doenças hepáticas crónicas; em simultâneo regista-se 

decréscimo dos óbitos por acidentes rodoviários.  

Várias investigações demonstram que o desemprego, o empobrecimento e as distorções familiares 

desencadeiam ou precipitam problemas de saúde mental, em que se destacam (i) a depressão, (ii) o 

alcoolismo, (iii) o suicídio. Mais diretamente em relação às crianças/adolescentes, registam-se, entre 

outros dados com evidência científica, que (i) a perturbação psiquiátrica dos pais é um factor de risco 

para o desenvolvimento de psicopatologia nos filhos, (ii) filhos de pais deprimidos apresentam um risco 

três vezes superior de desenvolverem perturbações psiquiátricas, (iii) o maltrato e a negligência (que 

comprovadamente aumentam nas famílias e nas instituições em contexto de crise) são um factor de 

risco para psicopatologia futura. 
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b) Existem grupos populacionais que possam ser mais vulneráveis face a esses fatores, com 

risco agravado relativamente ao habitual (fora do contexto de crise)? 

As pessoas que sofrem interrupções de emprego, experiência de empobrecimento e ruturas familiares 

têm um risco significativamente maior de problemas de saúde mental, como depressão, problemas 

ligados ao álcool e suicídio, havendo motivos suficientes para acreditar que os suicídios são a ponta do 

iceberg de maior morbilidade generalizada em saúde mental.  

Especialmente os homens têm um risco aumentado de doenças mentais, problemas de saúde e morte 

por suicídio ou o uso nocivo de álcool em momentos de adversidade económica.  

O desemprego contribui para a depressão e o suicídio e os jovens desempregados têm um maior risco 

de contrair problemas de saúde mental do que as pessoas jovens que permanecem empregados.  

Simultaneamente e em termos globais, os grupos com maior dependência, como as crianças, os idosos e 

as pessoas com doenças crónicas incapacitantes, físicas ou mentais, apresentam maior vulnerabilidade. 

Evidências indicam também que dívidas, dificuldades financeiras e de pagamento de habitação levam a 

problemas sérios de saúde mental. 

c) Quais as principais medidas de proteção que podem ser introduzidas, com impacto positivo na 

saúde mental da população Portuguesa, para minimizar os eventuais impactos negativos da 

atual situação económica e  financeira do país? 

Mesmo com apreciáveis diferenças socioculturais, para a OMS a utilização de recursos de proteção 

social fez a diferença, considerando que os efeitos sobre a saúde mental das crises económicas 

dependem da intervenção em cinco áreas-chave: 

• programas ativos do mercado de trabalho; 

• programas  de apoio familiar; 

• cuidados de saúde de proximidade, incluindo de saúde mental,  para as pessoas mais vulneráveis; 

• programas de alívio da dívida; 

• controlo dos preços e da disponibilidade do álcool. 

A evidência científica demonstra que o investimento em saúde mental é custo-efetivo, sobretudo nos 

períodos de crise, oportunidade que deve ser aproveitada para melhorar a sua eficácia. Os impactos do 

viver com problemas de saúde mental são comparáveis, ou em muitos aspetos ainda maiores, aos dos 

problemas de saúde física, como doenças cardiovasculares, diabetes ou distúrbios osteomusculares; a 

perda de produtividade devido a uma má saúde mental é maior do que a observada para todas aquelas 

condições. 

Programas ativos de mercado de trabalho são custo-efetivos e podem contrariar os efeitos deletérios do 

desemprego na saúde mental, através da promoção da resiliência em desempregados. 

Quanto aos programas de apoio familiar a vítimas de crise, na UE cada dólar USA investido por pessoa 

afetada reduz em 0,2% a taxa de suicídio. 
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No que se refere às bebidas alcoólicas e ao tendencial aumento exponencial de consumo nas situações 

de desemprego e de crise social, é sublinhada a sua implicação no aumento direto da mortalidade na 

UE, recomendando a OMS: 

• Aumento do preço; 

• Definição de preço mínimo;  

• Reconhecimento precoce de consumos de risco e do seu contributo para a depressão e o risco de 

suicídio; 

• Desenvolvimento de competências que protejam da depressão e de comportamento suicidário.  

Em qualquer grupo etário mas com particular impacto nas crianças, medidas de prevenção e detecção 

precoce das situações de risco, nomeadamente através de: 

• maior apoio das estruturas da comunidade, em particular dos Cuidados de Saúde Primários; 

• o reforço nas escolas do apoio técnico de psicologia e ensino especial;  

• criação e reforço de programas de intervenção comunitária para grupos populacionais de risco. 

d) Quais os indicadores que podem e devem ser monitorizados para que se possa vigiar a situação 

e qual a frequência com que devem ser medidos? 

Como indicadores, poderão ser utilizados: 

• Taxa de suicídio (deverá tender a incluir as tentativas e os suicídios consumados. A sua fiabilidade 

aumentará com a implementação do SICO); 

• Abandono de consultas; 

• Procura de cuidados: (i) referenciação (Alert P1), (ii) recurso aos SU, (iii) taxa de readmissões no 

internamento (< 3M); 

• Evolução da sinalização aos Núcleos de Apoio a Crianças/Jovens em Risco; 

• Recurso a apoios sociais; 

• Índice de prescrição de psicofármacos (por grupos); 

• Índice de violência doméstica/parceiros íntimos; 

• População sem-abrigo. 

e) Face às respostas anteriores, há necessidade de modificar algumas das ações/medidas no 

âmbito do SNS ou implementar novas ações/medidas? 

Sendo expectável que a crise económica produza efeitos secundários a nível da saúde mental da 

população que poderão aumentar as taxas de suicídio e de mortalidade pelo álcool, face à evidência 

científica e às recomendações internacionais, considera-se que esses efeitos poderão ser pelo menos 

minimizados por medidas políticas como: 

• Programas ativos do mercado de trabalho destinadas a ajudar as pessoas a conservarem ou 

recuperarem empregos, tal como programas de apoio familiar sempre que se identifique risco 

significativo; 
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• Programas de alívio da dívida, por contribuírem para a redução dos efeitos nocivos na saúde mental 

da crise económica; 

• Programas de formação em saúde mental dirigidos a profissionais de saúde e sensibilização da 

população geral; 

• Serviços de cuidados primários acessíveis, articulados com os serviços de saúde mental, e disponíveis 

para o apoio a pessoas em risco prevenirão os efeitos lesivos na saúde mental; 

• Articulação de todas as entidades integrando as redes de saúde e sociais, com as autarquias e com 

coordenação regional; 

• Prioridade na implementação de equipamentos de cuidados continuados de saúde mental e 

consequente agilização do funcionamento da respectiva Rede, já criada; 

• Sinalização das pessoas mais vulneráveis/Saúde 24 (grávidas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

em situação de isolamento, pessoas sem-abrigo, desempregados, famílias endividadas, pessoas com 

deficiência e doentes crónicos com graves incapacidades, e pessoas dependentes de bebidas 

alcoólicas e/ou outras substâncias psicoativas); 

• Implementação da Rede de Referenciação/Articulação para os Comportamentos Aditivos e 

Dependências, envolvendo o SICAD, ARS, I.P. e a DGS (através do Programa Nacional para a Saúde 

Mental e do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo), com articulação dos 

diferentes níveis assistenciais, quer públicos quer privados; 

• Aumentar o preço do álcool e restringir a disponibilidade de acesso reduz os efeitos nocivos sobre a 

saúde mental e salva vidas. 

Destaque-se que as medidas recomendadas superlativam a importância, nos períodos de crise 

económica e social, da existência de serviços comunitários de saúde mental e da sua articulação com os 

cuidados de saúde primários. 

As escolhas políticas são uma determinante chave nas consequências da recessão económica sobre a 

evolução da qualidade da saúde mental. 

Os investimentos em serviços de saúde mental nos períodos de crise económica apresentam-se como 

potencialmente compensados: 

• Pela redução dos custos em saúde; 

• Pelo incremento da participação na força de trabalho, com melhoria da produtividade e da 

subsequente receita fiscal; 

• Pela redução da dependência social. 
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2. Considerando que o problema da gestão do património de doentes mentais crónicos, internados em 

instituições, carece de uma solução legislativa e que o CNSM, em conjunto com a DGS, já 

desenvolveu muito trabalho sobre este assunto, solicita-se informação sobre as propostas já 

elaboradas e os motivos pelos quais nunca foram transformadas em diplomas. 

A Lei de Saúde Mental, aprovada pela Lei n.º 36/98, de 24 de julho estabeleceu os princípios gerais da 

política de saúde mental e regula o internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica, 

designadamente das pessoas com doença mental e, no seu artigo 46.º, que a gestão do património dos 

doentes mentais não declarados incapazes seria regulada por decreto-lei, o que, no entanto, ainda não 

chegou a ser efetuado.  

Iniciativas legislativas no âmbito da capacitação de maiores com deficiência: 

• 1999-2000 – “Comissão de Juristas” – Relatório sobre “medidas de proteção dos direitos das pessoas em 

situação de incapacidade”, que culminou na criação de proposta de alteração do “regime de proteção 

jurídica dos maiores em situação de incapacidade”  

• 2003-2005 -Grupo CID – Crianças, Idosos e Deficientes/Cidadania, Instituições e Direitos (Ministério da 

Segurança Social e do Trabalho) – “Contributos para Alterações Legislativas Respeitantes à 

Representação Legal e Matérias Conexas de Menores e Maiores em Situação de Incapacidade”  

• 2006-2007 – SNRIPD -“Suprimento da incapacidade”  

• 2012 – Subcomissão Saúde mental – “Suprimento da incapacidade” – alteração ao CCivil e ao CPCivil, 

tendo por base o documento do SNRIPD/INR  

Relativamente aos dois últimos documentos, e de uma maneira sucinta, esclarece-se que os mesmos 

partem de uma demarcação genérica e abrangente do âmbito das situações que são pressuposto da 

possibilidade das medidas de proteção. Toma-se como base o critério da impossibilidade de o cidadão 

maior, por insuficiência ou alteração das sua faculdades físicas ou psíquicas, tomar decisões, de forma 

esclarecida e autónoma, sobre a sua pessoa ou bens, ou de adequadamente as exprimir ou lhes dar 

execução.  

Mantém-se a extensão do regime de proteção às situações de prodigalidade e abuso de bebidas alcoólicas 

ou de estupefacientes.  

Eliminam-se as expressões ”interdição” e ”inabilitação”, passando a denominar-se ”tutela” e ”curatela” os 

correspondentes regimes, por referência ao meio de suprimento de incapacidade. 

Introduz-se o regime da salvaguarda de direitos.  

No âmbito das disposições comuns aos três regimes enumeram-se os princípios a observar quando da 

aplicação das medidas de proteção dignidade da pessoa humana; audição e participação; informação; 

necessidade e proporcionalidade; flexibilidade preservação patrimonial.  

Refira-se também que as questões de administração do património de todos os incapazes para esse efeito, 

se encontram já reguladas em sede de Código Civil, através dos regimes da Interdição para situações mais 

graves e Inabilitação para as outras situações. 

Por outro lado refira-se a existência de documentos vinculativos nesta matéria: 
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• A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada em Nova Iorque, 

em março de 2007, e respetivo Protocolo Opcional, aprovados pelas Resoluções da Assembleia da 

República nº 56/2009 e nº 57/2009, e ratificados pelos Decretos do Presidente da República nº 71/2009 

e nº 72/2009,  

• A Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-2013 (ENDEF -Resolução do Conselho de Ministros nº 

97/2010 de 14 de dezembro).  

O art.º 12º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, denominado “Reconhecimento 

igual perante a lei”, obriga, entre outros considerandos, a que “Os Estados Partes tomem medidas 

apropriadas para providenciar acesso às pessoas com deficiência ao apoio de que possam necessitar no 

exercício da sua capacidade jurídica”. 

A Estratégia Nacional para a Deficiência para o triénio 2011/2013 – ENDEF, concretamente no seu Eixo nº 2, 

denominado “Justiça e exercício de direitos”, contempla a Medida 32, “Conceber um regime jurídico de 

capacitação”, que incide na “produção de novos diplomas legislativos em diversas áreas de promoção dos 

direitos das pessoas com deficiências e incapacidades, com o objetivo de disseminar os princípios da 

Convenção” sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, nomeadamente definindo o regime jurídico de 

capacitação, o acesso e a frequência de estudantes com necessidades educativas especiais em instituições 

do ensino superior e a definição da regulamentação abrangida pelo Código de Trabalho, uma das medidas a 

concretizar e incluídas para desenvolvimento no âmbito das Grandes Opções do Plano para 2013.  

Quanto à Lei de Saúde Mental, o estabelecido no seu artigo 46.º está limitado pelo disposto no Código Civil, 

que não permite que se avancem com soluções que resolvam na prática os problemas das instituições, das 

pessoas com doença mental, seus familiares ou atuais tutores, ou seja de gestão do património nas 

situações e período em que o doente ainda não foi, ou venha a ser declarado judicialmente interdito ou 

inabilitado. 

Face ao exposto é urgente o desenvolvimento de legislação que abarque estas matérias, atualmente 

reguladas no Código Civil e no Código de Processo Civil, sendo necessário que qualquer diploma que venha 

alterar esta matéria, seja documento de idêntico valor – Lei – da competência da Assembleia da República. 

O projeto elaborado pela Subcomissão coordenada pela representante do Ministério da Justiça, que foi 

devidamente consensualizado irá permitir a resolução de muitas das questões que têm sido colocadas 

pelas pessoas e entidades supra referidas, designadamente um processo mais humanista, célere e 

simplificado. 
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3) Sendo conhecida a experiência da Saúde Mental na prestação de cuidados de saúde de proximidade, 

solicita-se parecer e orientação para o desenvolvimento e generalização de cuidados de especialidade 

em estruturas de cuidados primários, incluindo consultas presenciais e consultadoria prestada a 

médicos de Medicina Geral e Familiar. 

As perturbações mentais afetam um elevado número de pessoas que, se não forem tratadas, se traduzem 

em grande sofrimento, incapacidade e custos económicos.  

É a nível dos Cuidados de Saúde Primários que deve ser feita a identificação e diagnóstico precoces, sendo 

importante saber quais os doentes que referencia para os cuidados especializados de saúde mental. Os 

profissionais de Cuidados de Saúde Primários encontram-se assim em situação privilegiada para o 

reconhecimento, manejo e encaminhamento das perturbações psiquiátricas entre os seus utentes. 

Os Processos Assistenciais Integrados (PAI) constituem uma ferramenta de trabalho que é útil na definição 

dos papéis que os vários intervenientes na prestação de cuidados devem tomar, perante o doente que nos 

procura. A preocupação fulcral é cuidar o doente como um todo em Cuidados de Saúde Primários, evitando 

o foco exclusivo numa patologia e no seu processo de prestação de cuidados, devendo antes ser 

considerado todo o contexto que o indivíduo traz consigo quando se apresenta ao nosso cuidado. Focar a 

prestação de cuidados no processo pode ser útil mas não deve fazer correr o risco de desfocar a atenção no 

indivíduo, o que deve ser a essência do cuidar. 

O contexto quer cultural, quer de recursos humanos e materiais das estruturas de saúde, quer os recursos 

da comunidade são muito diferentes na realidade portuguesa nas várias regiões do país pelo que, após 

definidos objetivos gerais de atuação, estes devem ser adequados a cada realidade em função de 

prioridades e de diagnósticos de situação existentes, sendo que os processos assistenciais integrados 

deverão ser facilitadores do fluxo do doente através do sistema de saúde e deverão evitar gerar situações 

de impasse, por não existirem os meios necessários à prestação adequada de cuidados. 

Deverá, por isso, ser refletida a definição dos papéis que os vários grupos profissionais e as várias 

estruturas existentes em cada região, deverão desempenhar na prestação de cuidados, numa lógica de 

trabalho em equipa. 

A atuação dos ACES e das suas unidades funcionais no continuum dos cuidados de saúde nomeadamente 

no que se refere aos problemas de saúde mental pode guiar-se por processos com linhas de orientação e 

que permitam detetar precocemente os problemas mentais com as repercussões sociais e familiares 

consequentes. 

Algumas ideias chave passarão por: 

Reorganização Hospitalar com respostas na comunidade 

• Cuidados partilhados entre os Cuidados de Saúde Primários e outros níveis de Cuidados, 

nomeadamente Cuidados Hospitalares (equipas dos serviços locais de saúde mental) que assegurem 

uma resposta eficaz e eficiente nomeadamente junto da comunidade; 

• Resposta integrada às necessidades dos pacientes na área clínica e na área do funcionamento 

psicossocial desenvolvendo uma articulação estreita com os cuidados primários de saúde; 
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• Estabelecimento de alianças com serviços sociais, organizações não-governamentais, associações de 

utentes e de famílias, indispensáveis ao desenvolvimento de intervenções e programas de reabilitação 

psicossocial; 

• Integração progressiva de intervenções de prevenção e de promoção da saúde, devidamente 

articuladas com as atividades de prestação de cuidados. 

• Definição dos critérios das respostas assistenciais partilhadas e se possível em Rede de modo a 

garantir uma prestação de cuidados que permite olear o circuito e a resposta face às necessidades dos 

doentes com valorização da clínica. 

 Articulação efetiva entre níveis de cuidados 

• Normas de orientação clínica  

• Avaliação conjunta de indicadores de qualidade  

• Definição conjunta de critérios de articulação e referenciação  

• Reuniões de consultadoria de acordo com as necessidades identificadas 

• Facilitação da comunicação entre CSP e os serviços locais de saúde mental, de forma a promover a 

continuidade de cuidados e um maior enfoque na comunidade e resposta comunitária sempre que 

possível. 

• Sistemas de Informação centrados no cidadão com garantia de interoperabilidade e possibilidade de 

acesso aos dados em qualquer ponto de prestação de cuidados. 

Em síntese, o levantamento e o apuramento de dados e indicadores, a definição de objetivos precisos, 

alcançáveis e avaliáveis, assim como a concretização e coordenação de todos os protocolos e projetos no 

âmbito da saúde mental necessitam que cada ACES se deva articular por critérios de proximidade com o 

hospital de referência e sempre que existam com as equipas comunitárias de saúde mental. 

• É essencial promover esta interligação entre os ACES e os serviços locais de saúde mental de forma a 

melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde prestados, numa ótica de consumo eficiente 

dos recursos disponíveis através do estabelecimento dos circuitos de referenciação, de circulação de 

informação clínica entre os profissionais e serviços envolvidos criando condições para um 

funcionamento integrado do sistema de saúde.  

• Para isso é necessário o estabelecimento de relações privilegiadas entre os centros de saúde e os 

serviços locais de saúde mental e, eventualmente, outras áreas, nomeadamente, a segurança social, a 

educação, as autarquias e as associações de doentes.  

• Na base deste modelo organizacional, deverão existir respostas no âmbito da saúde mental, em 

ambulatório, com envolvimento multidisciplinar sempre que necessário tanto nas unidades de 

cuidados de saúde primários como nos serviços locais de saúde mental.  

• O modelo organizacional da prestação de cuidados especializados através da promoção da articulação 

entre os diversos níveis de cuidados, da promoção da multidisciplinaridade e da participação de todas 
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as instituições envolvidas, com particular destaque para as organizações da sociedade civil e local 

deverá assegurar alguns importantes objetivos tais como sejam:  

•  A recolha de dados epidemiológicos e estatísticos que permitam o planeamento, monitorização e 

avaliação das ações a desenvolver;  

• A interligação regular e permanente entre profissionais e serviços envolvidos nos cuidados às pessoas 

com problemas de saúde mental, estabelecendo o circuito das pessoas entre os diversos níveis de 

cuidados, de forma a melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados prestados numa perspetiva de 

utilização mais eficiente dos recursos disponíveis e ainda promovendo a prevenção de situações de 

instalação de doença mental, de descompensação, melhorando o controlo e a qualidade de vida das 

pessoas e diminuindo o risco de consequências psíquicas e físicas ou evitando a sua progressão;  

• A identificação de grupos de risco com estabelecimento de planos de intervenção adequados a cada 

grupo no sentido de assegurar com a precocidade possível ações de promoção da saúde e prevenção 

da doença mental sempre que possível em colaboração com as autarquias, as escolas e as 

organizações da sociedade civil. 

No que respeita aos comportamentos aditivos e dependências, a operacionalização de uma Rede de 

Referenciação/Articulação para os Comportamentos Aditivos e Dependências permitirá o desenvolvimento 

e generalização de cuidados especializados nesta área, nas várias estruturas envolvidas entre os vários 

níveis desta Rede. 

Neste enquadramento e em época de crise os componentes de estudo e investigação do fenómeno do 

consumo nocivo de álcool, numa perspetiva de análise epidemiológica são importantes nomeadamente nos 

Cuidados de Saúde Primários assim como o desenvolvimento de ações no “terreno” nas quais se inclui o 

aumento de competências na abordagem precoce dos consumidores nocivos através da formação e 

preparação adequados dos técnicos de saúde de acordo com o que já é preconizado a nível da Organização 

Mundial da Saúde e a nível Europeu e que estão a ser desenvolvidos por projetos europeus onde Portugal 

está representado (PHEPA, ODHIN e BISTAIRS). 

Recomendações 

1 Alinhamento criterioso das interfaces inter-institucionais nomeadamente no âmbito da saúde mental; 

2  Planos de ação conjunta de “governação clínica de interfaces” entre os cuidados de saúde primários e 

os serviços locais de saúde mental; 

3  Planeamento conjunto de necessidades em cuidados de saúde e de respostas ao nível da saúde 

mental; 

4  Painel de indicadores de interligação entre níveis de cuidados; 

5  Sistema de info-comunicação comum; 

6  Sistema de informação de “ciclo completo” da referenciação; 

7  Contratualização inter-institucional de respostas; 

8  Projetos de entrosamento interinstitucional; 

9  Desenvolvimento profissional contínuo – projetos comuns; 

10  Investigação – projetos comuns. 


