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Objetivos Plano Nacional de Saúde Mental

Objetivos Plano Nacional de Saúde Mental
■ 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 saúde
mental das populações;
■ Promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a
permitir a prestação de cuidados mais próximos das pessoas e a
facilitar uma maior participação das comunidades, utentes e suas
famílias;
■ Promover a integração dos cuidados de saúde mental no sistema geral
de sistema tanto a nível dos cuidados primários, como dos hospitais
gerais e dos cuidados continuados de modo a facilitar o acesso e a
diminuir a institucionalização.

Contextualização

2010
Operacionalização
do Projeto Piloto
2008
Desenvolvimento
de um Projeto
Piloto para
tratamento de
PSA

2012
Seminário
Pessoa SemAbrigo e Saúde
Mental: onde,
como e porquê

2018
Auscultação dos
profissionais
relevantes na
prestação de
cuidados de
saúde e
cuidados sociais

2019
Publicação do
Manual

Protocolo Projeto Piloto

Resultados Projeto Piloto
■ A referenciação passou a ser feita diretamente entre as diversas instituições sociais
que trabalhavam diariamente com as pessoas em situação de sem-abrigo e o Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, parceiro no Projeto e responsável pela prestação de
cuidados de saúde mental a parte significativa da população sem-abrigo da cidade de
Lisboa.
■ A diminuição do tempo de espera da consulta implicou o estabelecimento de um dia
fixo por semana para atendimento clínico, a afetação nominal dos profissionais de
saúde envolvidos, a definição dos canais de comunicação e a tipologia de registos
associados que iriam ser desenvolvidos.
■ A eliminação dos custos sociais significou dispensa de pagamento de consultas por
parte das pessoas em situação de sem-abrigo, atendendo à precariedade económicofinanceira da maioria desta população.

Objetivo do Manual
■ Documento orientador em matéria de procedimentos de
referenciação/articulação entre as instituições responsáveis
pela intervenção social junto das pessoas em situação de
sem-abrigo que compõem os Núcleos de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) e as instituições públicas
prestadoras de cuidados de saúde mental, de modo a
contribuir para a redução efetiva das lacunas de tratamento
psiquiátrico desta população.
■ Instrumento de apoio técnico à relação, comunicação entre
as instituições sociais e as de saúde mental, no âmbito da
referenciação (encaminhamento) e da integração dos
cuidados de saúde e de apoio social.

Enquadramento Organizacional

Legislação
• Lei de Saúde Mental (Lei nº 36/98, de 24 julho)
• Decreto-Lei nº 35/99, de 5 de fevereiro, atualizado em 2009 pelo
Decreto-lei nº 304, de 22 de outubro, os cuidados de saúde mental
públicos encontram-se organizados em serviços de âmbito local e
serviços de âmbito regional.

Enquadramento Organizacional
Serviços Locais de Saúde Mental – áreas funcionais
Departamentos ou Serviços de Saúde Mental nos hospitais gerais ou centros hospitalares

Consultas
externas

Internamentos

Hospitais de
dia e/ou área
de dia

Serviços de
urgência de
hospitais
gerais

Atividades na
comunidade

Prestação de
cuidados a
doentes
internados em
outras áreas
de
especialidade

■ Competência:
–

Assegurar a prestação de cuidados globais, essenciais, de saúde mental, quer a nível
de ambulatório, quer de internamento à população de uma área geográfica
determinada.

Dados Epidemiológicos
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo
■ Não existe nenhum estudo
epidemiológico
a
nível
nacional
■ A Organização Mundial de
Saúde aponta para uma
prevalência elevada das
perturbações psiquiátricas
nas Pessoas em Situação
de
Sem-Abrigo,
com
comorbilidade frequente de
abuso de álcool e com uma
significativa
mortalidade
prematura.

Perturbações
Psiquiátricas

Consumo
de drogas

Alcoolismo

Bento (1998 – 2000)

Dados Epidemiológicos Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo
Perturbações Psiquiátricas mais
comuns:
Esquizofrenia
Perturbações Afetivas
Psicoses Orgânicas
Distúrbios da Personalidade
Ansiedade

Apenas 20% da PSA se
encontrava clinicamente
diagnosticada e pelo menos um
terço dessa PSA não recebia
tratamento psiquiátrico
Bento (1998 – 2000)

Modelo de Referenciação/Articulação Saúde Mental
e Setor Social
■ Habitualmente, a referenciação para os Serviços Locais de
Saúde Mental ocorre pela via dos Cuidados de Saúde
Primários.
■ A referenciação das pessoas em situação de sem abrigo para
os cuidados de saúde mental requer uma abordagem diferente,
mais ajustada às particularidades de procura de serviços de
apoio evidenciadas por esta população.
■ Deverá ser feita diretamente entre as diversas instituições
sociais que compõem os Núcleos de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) de cada região do país e os
Serviços Locais de Saúde Mental e/ou Serviços Regionais de
Saúde Mental a que correspondem cada NPISA.

Procedimentos de acesso das pessoas em situação
de sem-abrigo aos cuidados de saúde mental
■ A referenciação realizada pelas instituições sociais deve obedecer a
procedimentos bem definidos.

■ Os procedimentos a adotar, nesta área específica, constam de três
elementos:
– Ficha de referenciação, a preencher pelos técnicos da
instituição social proponente;
– Envio da ficha por e-mail para o serviço local/regional de
saúde mental;
– Registo do envio numa base de dados, de modo a poder
quantificar o número total de referenciações para efeitos de
monitorização do processo

Critérios de Referenciação
A referenciação para a primeira consulta de especialidade hospitalar de psiquiatria pode e deve ser
feita pelos técnicos de referência e/ou gestores de casos que trabalham nas instituições de apoio
que compõem os Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, deixando de ter de passar
obrigatoriamente pelos cuidados de saúde primários. Em algumas circunstâncias, pode haver
necessidade de referenciar diretamente a um serviço de urgência.
Referenciação direta aos Serviços Locais de Saúde Mental/Serviços Regionais de Saúde Mental toda e
qualquer pessoa em situação de sem-abrigo, que manifeste alguns dos seguintes indícios:
•Descuido agravado do aspeto físico e do estado geral;
•Dificuldade em estabelecer uma conversação clara com sentido/nexo (e.g comportamentos associados a prováveis
alucinações, risos imotivados, solilóquios, etc.);
•Dificuldade de organização para a execução de tarefas básicas;
•Dificuldade em assegurar a subsistência devido a comportamentos desajustados.

Referenciação direta a um Serviço de urgência com especialidade de psiquiatria toda e qualquer
pessoa em situação de sem-abrigo, que manifeste alguns dos seguintes indícios:
•Discurso confuso, incoerente, desorientação no tempo e no espaço;
•Alteração do comportamento (e.g bizarrias, auto e hetero-agressividade);
•Dificuldade em se defender, pela desorganização mental, de eventuais situações de violência da rua, ou de preservar a
sua integridade física (e.g risco de suicídio).

Processo de Referenciação
■

Trata-se de uma “Via Direta” em que o técnico de referência e/ou gestor de caso elabora
uma avaliação sobre a situação da Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e faz a triagem.

■

A ficha de referenciação deverá conter informação mínima que sustente o pedido de
consulta psiquiátrica e justifique o encaminhamento da situação para os cuidados de
saúde hospitalares, designadamente:

■

–

Identificação do utente

–

Identificação do técnico de referência e/ou gestor de caso

–

Identificação da Instituição sinalizadora

–

Indicação de problemas de saúde conhecidos

–

Breve descrição do motivo da referenciação (indicação explícita do que se pretende com a
consulta)

–

Referência a eventual acompanhamento psiquiátrico prévio à atual referenciação

Após a receção do pedido de consulta, o Serviço Local de Saúde Mental/Serviço Regional
de Saúde Mental da região respetiva deverá assegurar a marcação da consulta de
psiquiatria num prazo máximo de 15 dias, podendo esta ocorrer no espaço físico dos
serviços ou no local de pernoita das pessoas em situação de sem-abrigo.

Processo de Referenciação

Responsabilidades de referenciação e articulação na
prestação cuidados
■ É da responsabilidade do médico psiquiatra adstrito ao Serviços Locais de Saúde
Mental/Serviços Regionais de Saúde Mental:
–
–
–
–

Decisão do seguimento psiquiátrico;
Decidir sobre o projeto terapêutico-reabilitativo bem como sobre o envolvimento ou não de
outros profissionais da equipa no tratamento da pessoa;
Referenciação posterior a um outro serviço de saúde, nomeadamente (por motivos de
comorbilidade com consumo de álcool e/ou outras substâncias) a uma unidade do DICAD;
Comunicação escrita da decisão médica para o técnico de referência e/ou gestor de caso
comunicada por escrito, via ficha de retorno.

■ Ao técnico de referência e/ou gestor de caso afeto às instituições sociais que fazem
parte dos Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de cada região compete,
no contexto do tratamento psiquiátrico das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo:
–

–
–

A satisfação de necessidades sociais como alojamento, formação profissional, emprego,
educação, entre outros;
A conceção/elaboração/ estruturação do Projeto de Vida das Pessoas em Situação de SemAbrigo com problemas de saúde mental graves;
O seguimento das pessoas em situação de sem-abrigo tanto em contexto de ambulatório
(consulta externa) como de internamento hospitalar ou urgência psiquiátrica.

Técnicos de Ligação da Saúde Mental /Sector Social
Regiões

Norte

Lisboa

Centro

Alentejo
Algarve

Instituições
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
Centro Hospitalar do Médio Ave
Centro Hospitalar Universitário do Porto
CHPV/VC na Unidade de Vila do Conde
Centro Hospitalar Universitário de São João
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
Hospital de Braga
SMC- Porto Ocidental
Hospital Senhora da Oliveira
Unidade Local de Saúde Alto Minho
Unidade Local de Saúde de Matosinhos
DPSM da Unidade Local de Saúde do Nordeste
Serviço de Psiquiatria do Médio Tejo
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
Hospital Fernando Fonseca
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Hospital Beatriz Ângelo
Hospital Garcia de Orta
Centro Hospitalar de Setúbal
Hospital de Vila Franca de Xira
Hospital Distrital de Santarém
Centro Hospitalar Lisboa Norte
Centro Hospitalar Barreiro Montijo
Hospital de Cascais
Centro Hospitalar do Oeste
Hospital Amado Lusitano
Hospital Infante D. Pedro
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
Centro Hospitalar Tondela/Viseu
Centro Hospitalar de Leiria
Hospital Espírito Santo
Centro Hospitalar do Baixo Alentejo
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano
Centro Hospitalar e Universitário do Algarve
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