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Resumo
O desenvolvimento de serviços locais adequados deve ser baseado numa avaliação
sistemática das necessidades e resultados obtidos nos cuidados a uma população de
indivíduos identificados como apresentando uma doença mental na área de
referenciação do serviço. Neste sentido foram utilizados os seguintes métodos: dados
epidemiológicos acerca das necessidades locais e taxas de utilização de serviços a nível
nacional e local, este último com base no case-register.
Os diagnósticos de maior prevalência em ambulatório são as perturbações de humor e
as perturbações neuróticas de stress ou somatoformes, com uma preponderância de
doenças mentais comuns (depressão e ansiedade) em serviços de psiquiatria.
Constatam-se baixas taxas de abandono da consulta (12%). A idade, a doença e a
escolaridade estão correlacionados com o risco de drop-out, mas utilizada a regressão
logística, a idade e a escolaridade perdem o seu significado estatístico. Encontram-se
taxas reduzidas de drop-out dos indivíduos com psicose ou perturbações bipolares, em
virtude da intervenção activa 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 queixam-se sobretudo da
acessibilidade, mas exibem elevadas taxas de satisfação com os serviços prestados.
Decidiu-se apostar numa organização do serviço baseada na comunidade, com
intervenções baseadas na evidência, dando prioridade ao doente mental grave e à
qualidade dos cuidados.

Palavras-chave
Serviços locais de saúde mental, Organização de serviços saúde mental, Necessidades,
Resultados Individuais
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Abstract
The development of appropriate local services should be based on a systematic
assessment of the needs and outcomes of the population of individuals identified as
mentally ill within the service’s catchment area. A number of methods may be used as
proxies in assessing local needs for services, such as service utilization rates found
nationally and locally, by case-register.
The most prevalent diagnoses in ambulatory care are mood disorders and neurotic,
stress and somatoform disorders, with a majority of common mental disorders
(depression and anxiety) in psychiatric services.

Low dropout rates (12%) are found in ambulatory care. Age, disease and education are
correlated with the risk of drop-out, but after using logistic regression, age and
education lose their statistical significance. Low drop-out rates are found in individuals
with psychosis or bipolar disorders, because the active intervention from the team.

The costs of transportation, distance and the waiting time for the first consultation are
barriers in access of care locally. Carers do not feel supported by the network of social
support and complain primarily of accessibility, but exhibit high levels of satisfaction
with the services provided.

It was decided to invest in a service organization based in the community with
evidence-based interventions, giving priority to severe mental illness and quality of
care.

Keywords
Local mental health services, Organization of mental health services, Needs, Individual
Outcomes
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Resumen

El desarrollo de servicios locales adecuados debe basarse en una evaluación
sistemática de las necesidades y de los resultados obtenidos en los cuidados a una
población de individuos identificados como portadores de patología mental en el área
de referencia del servicio. En este sentido se utilizaron los siguientes métodos: datos
epidemiológicos sobre las necesidades locales y tasas de utilización de servicios a nivel
nacional y local, esta última con base en el case-register.
Los diagnósticos de mayor prevalencia en ambulatorio son los trastornos del humor y
los trastornos neuróticos de stress o somatoformes, con una preponderancia de
enfermedades mentales comunes (depresión y ansiedad) en los servicios de
psiquiatría.
Se constatan tasas bajas de abandono de la consulta (12%). La edad, la enfermedad y
la escolaridad se correlacionan con el riesgo de drop-out, pero al utilizar la regresión
logística, la edad y la escolaridad pierden su significado estadístico. Se encontraron
tasas reducidas de drop-out de los individuos con psicosis o trastornos bipolares, en
virtud de la intervención activa del equipo.
Los costes de transporte, la distancia al local y el tiempo de espera para la primera
consulta son barreras en el acceso a los cuidados a nivel local. Los cuidadores no se
sienten apoyados por la red de ayuda social y se quejan sobre todo de la accesibilidad
pero exhiben tasas elevadas de satisfacción con los servicios prestados.
Se decidió apostar en una organización de servicio basada en la comunidad, con
intervenciones basadas en la evidencia, dando a prioridad al paciente mental y a la
calidad de los cuidados.
Palabras-clave
Servicios locales de salud mental, Organización de servicios de salud mental,
Necesidades, Resultados individuales
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Introdução
DesdeOutubrode2009queseiniciouofuncionamentodaUnidadedeFamalicãodo
Centro Hospitalar do Médio Ave (UFCHMA), tendo sido nomeado responsável pela
gestãoadministrativa(triagemdospedidosdeconsultaeassiduidadedostécnicosda
equipa),bemcomooplaneamentodaorganizaçãodesteserviçolocaldesaúdemental
(SLSM).
Odesenvolvimentodeumaequipamultidisciplinar,constituídasobretudoportécnicos
jovens, com expectativas optimistas e ambição de trabalhar de forma integrada e
eficiente,permitiuquesefossedesenhandoumprojectoparaaUnidade.
A informação acumulada ao longo dos três anos da existência deste serviço local de
saúdemental(SLSM)permitiuchegaraumpontoemquesereequacionaadinâmica
da mesma, de forma a garantir que seja adaptada à população que serve e não
simplesmenteaospropósitosdequemacoordena.
ApresentetesedemestradovisaaorganizaçãodeumSLSMeestádivididaemquatro
partes.
Na PARTE I fazse o enquadramento teórico acerca dos princípios orientadores na
organização de serviços, discutindose o optimal mix proposto pela Organização
MundialdeSaúde.Descreveseaestruturaefuncionamentodoserviçoaté2012,bem
comoelucidandoseacercadasnecessidadessentidasanívellocaleindividual.

NaPARTEIIapresentamseosresultadosdainvestigaçãolevadaacabonaUFCHMAa
fimdeavaliaraqualidadedaorganizaçãodoserviço,noquedizrespeitoaoabandono
da consulta e satisfação dos familiares e cuidadores de utentes com perturbações
psicóticas.

NaPARTEIIIapresentamseasconclusõesdestetrabalhoeavisãoestratégicaparaa
organizaçãodoserviço.
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Crisecomooportunidade
Aactualcrisefinanceiraeeconómicatornouseumarealidadenavidadeumnúmero
crescentedepessoas.Comoimpactesocialdacriseassinalaseadiminuiçãodopoder
de compra de grande parte das famílias, o desemprego crescente e suas
consequênciasmateriaisepsicossociaisassimcomoamenorcapacidadederesposta
dasredesdeprotecçãosocial.
Neste contexto, Portugal tornouse um país “intervencionado” através do que se
convencionou designar como troika (i.e., Fundo Monetário Internacional, Banco
CentralEuropeueUniãoEuropeia)ecomotal,sujeitoaumconjuntodemedidasque
visam restabelecer a confiança dos mercados e criar as condições para que o país
possahonrarosseuscompromissosinternacionais.Asreferidasmedidascaracterizam
se,genericamentepelaimposiçãodeumcalendáriomuitoapertadodereformasque
atingemtodosossectoresdeactividadeecomotal,tambémasaúde.
OBancodePortugal,noseurelatóriode2011refereque“onossopaísenfrentaum
dos maiores desafios da sua história recente, sendo que (…) o programa de
ajustamentoeconómicoefinanceirocontemplaumarecessãoem2011,demagnitude
elevada,quepersistiráem2012.”.
SegundooRelatóriodePrimaverade2011doObservatórioPortuguêsdosSistemasde
Saúde, “o sistema de saúde pode ter um papel particularmente importante na
evoluçãodapresentecrise.Primeiro,porqueésocialmentesensível(emaisaindaem
temposdecrisesocialeeconómica),envolvemúltiplossectoresdaeconomiadopaíse
éfacilmenteassociadoaogastopúblico.Segundo,porqueacompetência,imaginação,
transparênciaecultura(ousuaausência)comquesevieremaabordarosdesafiosda
saúde terá consequências visíveis no bemestar dos portugueses, mas também será
um“indicador”muitoreveladorsobreaformacomoopaís,noseuconjunto,responde
aestacrise”.
Neste sentido, e segundo um estudo “Health System Priorities when money is tight”
(OECD, 2010) citado no mesmo relatório: “os grandes desafios no sector da saúde
assentamnumarespostadelongoprazo.Estadeveassegurarumaumentodo“valor
4




emsaúde”,podendosituarseemdoisplanosdistintos:(i)sobreospadrõesdedoença
e,(ii)sobreoscuidadosdesaúde,incentivadoosindivíduos,prestadoresepagadores
àpráticadecuidadosdesaúdeeficientesedequalidade;(…)éimportanteinovarnas
formasdefinanciamentoeorganizaçãodosserviços”.


NoRelatóriodaConferênciaMinisterialdaPresidênciaChecadaUniãoEuropeiasobre
sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde europeus (Thomson et al., 2009)
colocase ênfase no facto de que a questão não deve ser “quanto pode o governo
pagarparacuidadosdesaúde”,massim“queníveldedesempenhosepodeobternos
sistemasdesaúde”comaquiloqueaspessoasestãodispostasapagar.

Ainda a referir um trabalho de natureza prospectiva, publicado pela revista The
Economist intitulado “O futuro dos cuidados de saúde na Europa” (The Economist,
2011)querefere“até2030,aEuropateráqueredesenharosseussistemasdesaúde,
de forma a assegurar que cumprem os objectivos para que foram criados (…) os
sistemas de saúde são, simultaneamente, muito extensos e fragmentados e os seus
participantes defendem intensamente os seus próprios interesses, sempre que
possível”.

Termina o Relatório indicando dois cenários possíveis para o futuro: 1) “crise como
oportunidade”,quepassaporumgrandeinvestimentonaqualidadedagovernação;e
2)“pagarcadavezmaisporcadavezmenos”emqueosfactoresquetêmevitadoque
muitas das medidas que constam do Memorando de Entendimento tenham sido
implementadasnopassado,persistemeogovernoproporáasubstituiçãodealgumas
das medidas previstas por outras, com similar impacte na poupança, mas que
implicarãomais“pagamentosdirectos”porpartedaspessoas,emenordisponibilidade
deserviçospúblicosdesaúde.

Na Europa os sistemas de saúde mental são diferentes no que diz respeito à
organização, aos recursos humanos, ao financiamento e à prestação de serviços. As
responsabilidades dos sectores público e privado divergem, observandose um papel
crescentedoúltimo.Muitosdospaísesmaisdesenvolvidostemadoptadoserviçosde
5




saúde mental comunitários. Nos países mais pobres, assistese a um modelo ainda
hospitalocêntrico, absorvendo cerca de 90% dos recursos financeiros alocados à
saúdemental.Nosúltimos25anos,nãoobstanteassistirseaumareduçãononúmero
de camas dos hospitais psiquiátricos, tal medida não tem sido acompanhada pelo
desenvolvimento de serviços comunitários, excepto nos países mais ricos, como em
Itália,ReinoUnidoepaísesnórdicos.Numatentativadecompararosorçamentospara
a saúde mental na Europa, constatase que o valor médio corresponde a 5,9% do
orçamentoparaasaúde,quevariade1%nospaísesmaispobresparacercade12%
em países como Luxemburgo e Reino Unido. A investigação nos serviços de saúde
mental tem sido realizada sobretudo em países como Inglaterra, Itália, Alemanha e
paísesnórdicos,centrandosenaefectividadedemodeloslocaisepolíticasdesaúdea
nível nacional. Existe, portanto, grande incerteza acerca da tradução dos resultados
encontradosnestesserviçossofisticadosempaísesdemédiosabaixosrendimentos.

Chegadoaesteponto,urgereflectirsobreaoptimizaçãodoscuidadosprestadosnos
serviçosdesaúdemental.

Princípiosorientadoresnaorganizaçãodeserviçosdesaúdemental

Nãoobstanteapresençadeprincípiosorientadoresnaorganizaçãodeserviçoscomoa
acessibilidade, a abrangência, a coordenação e a continuidade de cuidados, a
efectividade, a equidade e o respeito pelos direitos humanos, constatase que “não
existeummodeloúnicodeorganizaçãodeserviçosquesatisfaçaasnecessidadesde
todosospaíses”(WHO,2003).Daíquetemsidodadoênfaseaodesenvolvimentode
serviçosqueprestemcuidadosdeformaintegradaeabrangente.

A acessibilidade dos serviços a nível local permite reduzir barreiras no acesso aos
cuidados, diminuindo as distâncias que se percorrem para os obter e facilitando a
continuidadedosmesmos.Aabrangênciadizrespeitoàdisponibilizaçãodeinstalações
e programas adequados para dar resposta às necessidades essenciais da população
alvo.Acoordenaçãoeacontinuidadedecuidadosrealçaanecessidadedosdiferentes
serviços(daáreamédica,social,psicológica,etc.)trabalharemdeformacoordenada,
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impedindoafragmentaçãodoscuidados.Ofactodeexistirevidênciacomprovadade
intervenções com efectividade no tratamento das doenças mentais deve também
servir de princípio orientador no desenvolvimento dos serviços. A equidade diz
respeito ao facto da acessibilidade aos serviços ser dependente sobretudo da
necessidadedoscuidados.Porfim,noquetocaaosdireitoshumanosdaspessoascom
doença mental, os serviços devem respeitar a autonomia dos doentes e a sua
capacidade em tomar decisões, bem como utilizar os meios de tratamento menos
restritivos(WHO,2003).

OptimalMixdeserviçosdesaúdemental

Tem vindo a ser proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um modelo de
organizaçãodesignadocomoumoptimalmixdeserviçosdesaúdemental(Figura1),
com base no argumento que “a necessidade absoluta para diferentes serviços varia
consideravelmente entre países, mas as necessidades relativas, ou seja, a proporção
dediferentesserviçoscomopartedosistemaprestadordecuidadosdesaúdemental,
ésensivelmenteamesmaemváriospaíses”(WHO,2003).



Figura1.OptimalmixdeserviçosdesaúdementalsegundoomodelodaOMSversusa
estruturadosserviçosdesaúdementalemPortugal

Este modelo da OMS destaca a prestação de cuidados em serviços integrados nos
hospitais gerais ou através de serviços de saúde mental comunitários, relegando os
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hospitais psiquiátricos para o tratamento de uma muito pequena proporção de
doentes.Contudo,nãoobstanteaorganizaçãosobaformadeSLSM,amaiorpartedo
financiamentoparaasaúdementalemPortugalégastonoscuidadossobaformade
internamento agudo (WHO, 2009). Sabese que, em Portugal, apenas 24% dos
pacientes são tratados nos hospitais psiquiátricos, sendo que 71% das consultas são
efectuadasnoshospitaisgerais(PropostadePlanodeAcçãoparaaReestruturaçãoe
DesenvolvimentodosServiçosdeSaúdeMentalemPortugal2007/2016).

Outrosprincípiosparaaorganizaçãodeserviçosdesaúdemental

Aprevalênciadetratamentopodetambémserumatributodesejávelnaorganização
dosserviços,dizendorespeitoaonúmerodepessoascomdoençamentalquerecebe
cuidados num determinado sistema de saúde mental (WHO, 2009). A taxa de
prevalência de tratamento é geralmente inferior a 1%, sendo reduzida quando
comparadacomastaxasmundiaisdedoençamentalgrave(DMG)de2a3%edoença
mentalligeiraamoderada(10%)(WHO,2004).

Deformaagarantiraeficáciadosserviçosdesaúdemental,temvindoaseradoptado
um modelo de prestação de cuidados baseado nas necessidades das pessoas com
doençasmentais.Nestesentido,parecefundamentalqueseavaliemasnecessidades
locais da população, o grau de acessibilidade local e a adaptação da provisão dos
serviçoscombasenanecessidadedosutentes.

Asintervençõesbaseadasnaevidênciapodemserencaradascomoumcatalisadorna
reorganização e reforma da saúde mental. A investigação científica tem vindo a
centrarsenaavaliaçãodeintervençõesquefuncionamemcontextodepráticaclínica
derotinaemoposiçãoacentrosdeinvestigaçãouniversitários.Tendoemcontaacrise
nofinanciamentodossistemasdesaúde,cresceprogressivamentearesponsabilização
na escolha do tratamento adequado. Contudo, a prática clínica diária tipicamente
depende da tradição do serviço, da conveniência do mesmo, das preferências dos
técnicos, do marketing e da sabedoria clínica, nenhuma das quais está
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consistentemente relacionada com a melhoria dos resultados (Evidencebased
practicesinMentalHealthCare,2003).

Existem intervenções eficazes e com efectividade na saúde mental, referidas como
sendo baseadas na evidência. Por exemplo, determinadas intervenções ajudam os
indivíduos com DMG e melhoram os resultados em termos de sintomas,
funcionamentoequalidadedevida:medicaçãodentrodedeterminadosparâmetros,
treinodecompetências,tratamentoassertivonacomunidade,psicoeducaçãofamiliar,
empregoapoiadoetratamentointegradodeperturbaçõesassociadasaoconsumode
substâncias. Mas, não obstante a ampla evidência que documenta a efectividade de
tais intervenções, a maioria dos serviços não proporciona estes tipos de cuidados a
indivíduoscomDMG(APA,1994).

Os serviços de saúde mental que prestam cuidados a DMG devem reflectir os
objectivosdosseusutilizadores,vistoqueassimcomocomoutrasdoençascrónicas,os
indivíduos pretendem ter uma vida normal, funcional e satisfatória, na medida do
possível.Daíqueosserviçosdesaúdementalnãosedevamfocarexclusivamentena
adesãoàterapêutica,naprevençãoderecaídasenataxadereinternamentos.Onovo
paradigma diz respeito a ajudar as pessoas a alcançar resultados como a
independência, empregabilidade, relacionamentos satisfatórios e uma boa qualidade
de vida. Nesta perspectiva, os resultados valorizados pelos indivíduos que recebem
cuidadoseseusfamiliaresdeveminfluenciarasintervençõesquesãoimplementadas
(EvidencebasedpracticesinMentalHealthCare,2003).

AorganizaçãodosServiçosdeSaúdeMentalemPortugal
AtéaoséculoXVIIIoscuidadosdesaúdeemPortugaleramprestadospeloshospitais
decaridadereligiosadaMisericórdia.DuranteoséculoXVIIIoEstadodeterminouum
número limitado de hospitais de ensino e hospitais públicos para a provisão
complementar de cuidados. Os serviços de saúde pública apenas foram criados no
iníciodoséculoXX,datandode1945alegislaçãodesaúdepúblicaqueestabeleceua
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maternidade pública e os serviços de apoio social para as crianças, bem como os
programasnacionaisparaatuberculose,lepraesaúdemental.

Atéporvoltade1960osistemadesaúdeemPortugalerafragmentadoeconcentrado
nas maiores cidades, situadas no litoral do país. O sistema não apresentava uma
adequada coordenação e encontravase subfinanciado, em parte explicando a
presençadeindicadoresdesaúdedesfavoráveis.ApósacriaçãodoSistemaNacional
de Saúde (SNS) em 1979 garantiuse o acesso universal gratuito e uma melhor
coordenação entre as diferentes estruturas, sendo que a entrada na Comunidade
Europeia em 1986 permitiu um melhor financiamento do sistema. Tais factos
possibilitaramummelhorníveldecoberturaeacessibilidadedoscuidadosdesaúdee
umamelhoriasubstancialdosindicadoresdesaúde.

NoiníciodoséculoXXIoSNScontinuaalidarcomproblemascomoainadequaçãodos
serviços públicos de ambulatório (com uma consequente utilização aumentada dos
serviços de urgência hospitalares), longas listas de espera para procedimentos
cirúrgicos, a insatisfação dos utilizadores e profissionais dos serviços públicos, um
aumentodosgastoscomasaúdeedificuldadedecontençãodecustos,oaumentoda
necessidade de cuidados de saúde de grupos vulneráveis e ainda a dificuldade em
reduziramortalidadeassociadaaosacidentesdetráficoedoençasrelacionadascomo
estilodevida(Bentesetal.,2004).

Nãoobstanteoreferidoanteriormente,édesalientarqueoSNSocupao12ºlugarno
ranking da OMS de 2000 e que Portugal pertence à categoria highincome group
countrysegundooscritériosdoBancoMundialde2004.EmPortugal,apercentagem
dosgastoscomasaúdeeraem1980de5,6%doPIB,aopassoqueem2004erajáde
10%.EstapercentagemésuperioraovalormédiodaEU15(9%)edaOCDE(8,9%).No
períodode1980a2004,Portugalduplicouopesodosgastospúblicoscomsaúdeface
aoPIB(3,6%em1980,7,2%em2004).Osritmosdecrescimentodadespesaemsaúde
criaram, napassada década, instabilidade nas transferências orçamentais para o SNS
(RelatórioFinaldaComissãoparaaSustentabilidadedoFinanciamentodoSNS,2007).
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Oorçamentoparaasaúderepresentava9,2%doPIBem2009,estimandoseem3,5%
osgastoscomasaúdemental(WHO,2009).

Noquetocaaosserviçosdesaúdemental,aprimeiraleidesaúdementalemPortugal
surgiuem1963,tendoemcontaosprincípiosdasáreasdereferenciação,organizando
seoscentrosdesaúdementalemtodososdistritosdopaís(nívellocal)eosserviços
de saúde mental regionais para crianças e jovens. A criação de centros de saúde
mentalnasáreasmetropolitanasiniciouseem1985,comopartedareorganizaçãodos
serviços de saúde mental nacionais. A presença de serviços descentralizados
possibilitouumamelhorianaacessibilidadeequalidadedecuidados,pelaproximidade
àpopulaçãoqueservememelhoriadaarticulaçãocomosCSP.Porvoltade1992, o
desenvolvimento de serviços de saúde mental comunitários foi interrompido num
contexto de reduzida autonomia técnica e financeira, passando os centros de saúde
mental a integraremse nos hospitais gerais. Em 1998 um nova lei de saúde mental
decretou os princípios que governam os internamentos compulsivos, bem como os
direitos das pessoas com doença mental. Foram ainda definidos, em 1999, os
princípios da organização dos serviços, assumindo a maior parte dos mesmos como
locaisediscriminandoosserviçosregionaisespecializados.Foiapenasem2007quefoi
traçada uma nova política e plano de saúde mental, com objectivos e estratégias de
acçãoplaneadaspara20072016(PropostadePlanodeAcçãoparaaReestruturaçãoe
DesenvolvimentodosServiçosdeSaúdeMentalemPortugal2007/2016).Alguns dos
seusobjectivosprincipaissão:asseguraraequidadenoacessoaoscuidados,promover
eprotegerosdireitoshumanosdepessoascomdoençamental,reduziroimpactodas
doenças mentais, promover a descentralização dos serviços de saúde mental
disponibilizando os cuidados comunitários e promover a integração dos serviços de
saúdementalnoscuidadosdesaúdeprimários,noshospitaisgeraisenacomunidade.

AmaioriadosrecursosdosserviçosdesaúdementalemPortugalestáconcentradanas
três principais cidades do país. Segundo o Relatório da Comissão Nacional para a
ReestruturaçãodosServiçosdeSaúdeMental,oshospitaispsiquiátricoscontinuama
consumir a maioria dos recursos financeiros (83%), apesar da evidência existente
favorecer as intervenções na comunidade (próximas das casas das pessoas que
11




recebem cuidados) dada a demonstrada eficácia e aceitabilidade para utilizadores e
seusfamiliares.OscincohospitaispsiquiátricospúblicosexistentesemPortugal(1no
Porto,3emCoimbrae1emLisboa)têmvistooseunúmerodecamasreduzirsede
formaprogressiva,sendoqueacolóniaagrícoladeArnêseoHospitaldoLorvãoestão
emviasdeseremencerradoseo HospitalMiguelBombardafoiencerradoem2011.
Além dos cuidados em ambulatório e internamento agudo, também providenciam
cuidadospsiquiátricosdelongoprazoadoentesmentaiscrónicos.

Actualmente, os serviços de saúde mental são organizados a nível local e regional,
estando estes interligados através da rede de referenciação hospitalar, que utiliza a
áreadereferenciaçãocomoaligaçãocomoscuidadosdesaúdeprimários(CSP).

AreestruturaçãonaorganizaçãodeserviçosdesaúdementaldeadultosemPortugal
assenta num princípio geral de que a prestação de cuidados seja promovida
prioritariamente a nível da comunidade, sendo os SLSM considerados a base do
sistemanacionaldesaúdemental.Taisserviçosestãolocalizadosnoshospitaisgerais
pertencentes ao SNS, que se encontram em articulação com os CSP na mesma área
geográfica. Também incorporam funções específicas na prestação de cuidados
psiquiátricosacriançaseadolescentes.Em2005existiamcercade30SLSMintegrados
emhospitaisgerais,26dosquaiscominternamentoagudo.Nessaaltura,amaioriados
recursosmantinhaseconcentradanoPorto,CoimbraeLisboa,sendodifícilassegurara
consistêncianosrecursoshumanosemdeterminadaszonasdopaís,vistoqueamaior
partepermanececoncentradaemhospitaisnosgrandescentrosurbanos.Taisserviços
providenciam cuidados sob a forma de internamento agudo, consulta externa e
hospital de dia, constatandose frequentemente a ausência de equipas comunitárias
quelevemacaboprogramasdecasemanagement,intervençãoemcriseeprogramas
direccionadosparaosfamiliaresdosutentes.

Apesar de não existirem dados disponíveis acerca da prevalência de tratamento nos
CSP, os médicos de medicina geral e familiar (MGF) desempenham um papel
fundamentalnotratamentodasperturbaçõesmentaiscomuns(comoadepressãoea
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ansiedade). Alguns SLSM desempenham as suas funções de consulta externa nas
instalaçõespertencentesaosCSP.

Noquedizrespeitoàsorganizaçõesnãogovernamentais(ONG’s),Portugaltemvindoa
assistiraumaumentononúmerodeONG’satrabalharnaáreadasaúdementaldesde
1990, existindo em 2005 cerca de 62 destas organizações que incluem utilizadores
(3%), familiares (13%), técnicos de saúde mental (30%) e grupos mistos constituídos
pelosdescritosanteriormente(54%).Asactividadesprincipaisvisavamoenvolvimento
na política de saúde mental, a advocacia pelos direitos das pessoas com doença
mental,asensibilizaçãopúblicaedisseminaçãodeinformação,bemcomoapromoção
de cooperação, parcerias e o emprego apoiado. Existiam nessa altura cerca de 54
estruturas/programascomunitáriosgeridospelasONG’scomumacapacidadepara992
utentes.Taisestruturascomunitáriaseinstalaçõesresidenciaispertenciamadiferentes
tipologias: unidade de vida apoiada, unidade de vida protegida, unidade de vida
autónomaefórunssócioocupacionais(despachoconjuntodosMinistériosdaSaúdee
doTrabalhoedaSolidariedadeSocialnº407/98).

Foi entretanto desenvolvida legislação (Portaria n.º 149/2011 de 8 de Abril) para
definirunidadeseequipasdecuidadoscontinuadosintegradosdesaúdemental,para
pessoas com DMG da qual resulte incapacidade psicossocial e situação de
dependência,qualquerquesejaaidade.Deacordocomolegalmenteestipulado,estas
unidades entrarão em funcionamento de forma progressiva, através de experiências
piloto, em articulação com os SLSM e com a rede nacional de cuidados continuados
integrados. O utente suporta a parte dos encargos decorrentes da prestação dos
cuidados de apoio social, podendo ser apoiado com uma comparticipação pela
SegurançaSocial,emfunçãodosseusrendimentos.Aindanoâmbitodasexperiências
piloto, os encargos com rendas relativas a instalações onde funcionem unidades
residenciais ou sócioocupacionais serão comparticipadas em 50 por cento, até um
limite máximo de mil euros mensais. Esta comparticipação é suportada em partes
iguais pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e pelo Ministério da
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Saúde,desdequenãotenhasidopossíveloestabelecimentodeparcerias,públicasou
privadas,paraacedênciadeinstalações.

Serviçoslocaisdesaúdemental
DesignasecomoumSLSMosistemaqueprestacuidadospsiquiátricosgeraisdeforma
integrada a uma população adulta, geralmente com 50.000 a 250.000 habitantes
(Thornicroft&Tansella,1999).
A sectorização, movimento iniciado na primeira metade do século XX, diz respeito a
uma matriz organizacional que facilita o estabelecimento de um serviço local, que
serve de suporte ao desenvolvimento de modelos de cuidados prestados na
comunidade.Contudo,apesardeseressencial,nãoseconsideracomosendoumpré
requisitosuficienteparaaimplementaçãodeserviçosbaseadosnacomunidade.
Os serviços sectorizados têm as seguintes características: princípio da área de
referenciação, em que a organização de cuidados se refere a uma área geográfica
específica; princípio da responsabilidade, que implica o encargo na prestação de
cuidadosatodaapopulaçãonaáreadereferenciação;eoprincípiodaabrangência,
que garante serviços diferenciados em todos os níveis dos serviços de saúde mental
paraapopulaçãoqueservem(Knudsen&Thornicroft,2011).
Acerca da organização dos serviços a nível local foram definidas as seguintes
vantagens: de planeamento (elevadas taxas de detecção de doentes, facilidade na
avaliaçãoclínicaesocial,desenvolvimentoapropriadoeplaneadodosserviços,apoio
ao desenvolvimento de diferentes componentes de um serviço local, aumento do
conhecimento e utilização dos recursos comunitários e melhor clareza do respectivo
orçamento); de disponibilização de serviços (minimiza a perda de followup dos
doentes, facilita o tratamento domiciliário, proporciona um melhor entendimento
acercadalocalidadeporpartedostaff,aumentaaclarezadasfunçõesdasequipasa
nível local, e permite melhor investigação e avaliação); e de qualidade dos serviços
(menor utilização de estruturas de crise e internamento agudo, melhor educação do
doente e intervenção sobre o mesmo, maior apoio para familiares e cuidadores,
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responsabilidades definidas para cada doente, melhoria na comunicação entre os
membros da equipa, doentes e familiares, bem como melhor comunicação entre
serviços)(Strathdee&Thornicroft,1992).
No entanto, deve ser tido em conta que existem algumas potenciais desvantagens,
como por exemplo: a ausência de custoeficácia no desenvolvimento de cuidados a
nível local para perturbações de reduzida prevalência que têm melhor qualidade de
cuidados a um nível regional e/ou especializado (como por exemplo, serviços
existentes a nível especializado no que toca às perturbações de comportamento
alimentar);avariaçãonaqualidadeecapacidadenaprovisãodoscuidadosemlocais
distintos pode criar iniquidade dos mesmos a nível regional; a área de referenciação
dos SLSM pode reduzir a liberdade de escolha dos doentes e limitar os recursos a
quem os referencia; a complexidade nos limites de intervenção dos SLSM com os
restantesserviçosqueprestamcuidadosadoentesmentais(CSP,serviçossociais,etc.)
podereduziraeficáciadasuaorganização(Thornicroft,1999).

EstruturadoServiço
AoabrigodoPlanodeReestruturaçãodaSaúdeMentaleconformeasorientaçõesda
Circular Nº 15678 da ARSN IP, de 19 de Março de 2009, o CHMA iniciou a sua
actividade nesta área na UFCHMA em Outubro de 2009 (inicialmente apenas com
funcionamento da consulta externa) e na Unidade de Santo Tirso (UST) em Abril de
2010, por transferência de toda a actividade, até então assumida pelo Hospital de
MagalhãesLemos(consultaexterna,hospitaldediaevisitasdomiciliárias).

Tendo em conta que os serviços de psiquiatria e saúde mental da região norte se
encontravam organizados, desde há anos, numa base geodemográfica, a
reconfiguraçãodosmesmostornounecessáriaaafectaçãodepartedaáreaassistencial
do Hospital São Marcos (actualmente designado por Hospital Escala de Braga) ao
CHMA.FoientãonecessáriaacriaçãodeumserviçodepsiquiatrianoCHMA(Tabela1)
que permitisse a assistência aos concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de
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Famalicão(comumaáreadeinfluênciade246.037habitantes).AUFCHMAintegrada
no Serviço de Psiquiatria de Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão do CHMA,
inicioufunçõescomoSLSMemOutubrode2009,oferecendocuidadosaumaáreade
referenciaçãodecercade130.000habitantes,contandoparaoefeitocomumaequipa
constituída actualmente por três psiquiatras, uma pedopsiquiatra, dois internos de
psiquiatria,umapsicóloga,umaassistentesocialeumaenfermeira.

Tabela1.EstruturadoServiçodePsiquiatriadoCHMA
UNIDADEDEFAMALICÃO

UNIDADEDESANTOTIRSO

Dr.ManuelMatos(DirectordeServiço)

Médicos

Dr.PedroTeixeira

Dr.AlbertoSantos

Dra.IsabelSaavedra

Dra.MarianaSerraLemos

Dr.TiagoRodrigues

Dra.FilipaPereira

Dra.CláudiaFontes(Pedopsiquiatria)
Enfermeira

Enf.SusanaMoreira

Enf.LilianaAraújo

Psicólogos

Dra.VâniaJorgeCatarino

Dra.AliceRibeiro

AssistenteSocial

Dra.IsabelAraújo


Aactividadeassistencialintegraasseguintesáreasfuncionais(Figura2):
1. Consulta Externa e intervenção na comunidade, nomeadamente pelo apoio
domiciliárioatravésdeumaequipamultiprofissional;
2. Internamento completo de doentes agudos (em serviço físico localizado no
HospitalMagalhãesLemos);
3. InternamentoparciallocalizadonaUSTCHMA;
4. Atendimento permanente (24 horas por dia) das situações de urgência
psiquiátricanaurgênciametropolitanadoporto,situadanoCentroHospitalar
SãoJoão;
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5. Prestação de cuidados especializados a doentes internados no CHMA, em
ligaçãocomoutrasespecialidades;
6. Possibilidade de referenciação para cuidados terciários, nomeadamente o
Hospital Central Psiquiátrico de Magalhães Lemos, Hospital Central
EspecializadoMariaPia(actualmenteintegradonoCentroHospitalardoPorto)
e,ainda,referenciaçãoparaoCentroHospitalardeSãoJoão.

Internamento

Psiquiatriade
Ligação
Hospitalar

Ambulatório

SERVIÇO DE
PSIQUIATRIA
Cuidadosde
Saúde
Primários

Visitas
Domiciliárias

Serviçode
Urgência



Figura2.EstruturadaUFCHMA
Avaliaçãodasnecessidadesanívelindividualelocal
Nosentidodeavaliarasnecessidadesdapopulaçãodoconcelhoaqueoserviçopresta
cuidadosdesaúdemental,foramutilizadosdiferentestiposdeinformação:dadosda
prevalência das perturbações mentais (que se podem extrapolar após a análise dos
primeiros resultados do estudo epidemiológico nacional de saúde mental em 2010);
dados descritivos acerca dos indivíduos que utilizam os serviços de saúde mental
(através do caseregister); e dados que reflectem a prevalência doenças mentais
tratadaspelaUFCHMA.
Oimpactodadoençamental
NoquedizrespeitoaoimpactodadoençamentalesegundooEuropeanBrainCouncil
Report – Costs of Disorders of the Brain in Europe (2005), a prevalência de doença
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mentalanualfoiestimadaem27,4%dapopulaçãototaladulta(1865anos)daUnião
Europeia,enquantoapenas16,07%dapopulaçãoiriadesenvolverumadoençamental
emPortugal(AndlinSobockietal.,2005).

Numa recente actualização dos dados do European Brain Council (Wittchen et al.,
2011),foidetectadaumaprevalênciaanualde38,2%emtodososgruposetários(num
totalde27doençasmentaisemoposiçãoaos13diagnósticosdoestudoanterior),não
reflectindo portanto alterações significativas na taxa de perturbações psiquiátricas
quandoosmesmosdiagnósticossãocomparados(27,4%em2005e27,1%em2011).
Asdoençasmentaismaisfrequentesnauniãoeuropeiaforam,porordemdecrescente:
perturbações de ansiedade, perturbação depressiva unipolar, insónia, perturbações
somatoformes, perturbação de dependência de álcool, opióides e cannabinóides,
demências, debilidades intelectuais e perturbações mentais das crianças e
adolescentes.

OimpactodadoençaaindapodesermedidoatravésdaDisabilityadjustedlifeyears
lost(DALY),quedizrespeitoaosanosdevidaperdidospormortalidadeprematurae
por viver com incapacidade. Na União Europeia as doenças neuropsiquiátricas
representam uma grande proporção no impacto das doenças (26,6%), com 1 em 3
(30,1%)detodososanosdevidaperdidosdevidoamortalidadeprematuranogénero
feminino e 1 em 4 (23,4%) no género masculino. As três contribuições mais
significativas para o impacto da doença são, por ordem decrescente: a depressão
(7,2%detodooimpactodadoençanaEuropa),ademência/doençadeAlzheimereas
perturbaçõesligadasaoconsumodeálcool.

Estudoepidemiológiconacionaldesaúdemental

De acordo com os primeiros resultados do estudo epidemiológico nacional de saúde
mentalem2010(divulgadosempressrelease),umemcadacincoportuguesessofria
de uma doença mental (22,9%) e quase metade (42,7%) já teve uma destas
perturbações durante a vida. As perturbações psiquiátricas mais frequentes na
populaçãoportuguesaeramasperturbaçõesdeansiedade(16,5%)easperturbações
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depressivas (7,9%). O inquérito mostrou também uma prevalência de 6,3% de DMG
emPortugal,enquantonolídermundial,EstadosUnidos,ovaloréde7,7%.Noscasos
deDMG,cercade47%dosdoentessãoacompanhadospormédicosdefamíliae39%
porserviçosespecializadosdesaúdemental.Paralelamenteverificousequecercade
67%dosDMGnuncativeramqualquertratamento.Nocasodadepressãootempoque
decorriaentreasprimeirasqueixaseotratamentopodiarondaros5anos,jánocaso
dasperturbaçõesdepânicootempoapontadofoide2anos.

A gravidade da perturbação está geralmente associada à probabilidade em receber
tratamento através dos serviços existentes (Thornicrotf, 2011). Em Portugal, os CSP
continuamaseromaiorprestadordecuidadosdesaúdemental(Tabela2).
Tabela2.LocaldetratamentopelagravidadedaperturbaçãoemPortugal


ServiçoSaúde
Mental
CuidadosSaúde
Primários
Outrosserviços

Perturbações
graves

Perturbações
moderadas

Perturbações
ligeiras

Sem
perturbação

38,9%

14,9%

8,3%

3,6%

47,1%

23,8%

10,2%

5,7%

66,4%

35,1%

18,2%

9,0%



Em Portugal existe uma lacuna considerável no tratamento (Gráfico 1), dado que a
prevalênciaanualestimadadeindivíduoscomdoençamental(deintensidadeligeira,
moderada e grave) era de cerca de 2.418.609 (22,9%) em 2010, quando comparada
comonúmerodepessoascomqualquertipodedoençamentalarecebertratamento
emserviçodepsiquiatrianoSNSde168.389(1,6%).
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Gráfico1.LacunanotratamentoemPortugal
Asnecessidadespodemtraduzirumnívelinadequadodeserviçosprestadostendoem
contaagravidadedoproblema(Lehtinenetal.,1990).Nestesentido,indivíduoscom
perturbações graves a receber cuidados através dos CSP em vez de por serviços de
saúde mental devem ser interpretados como necessidades não satisfeitas (Knudsen,
2011).
Tempomédiodeesperadeconsultadepsiquiatria
NoRelatóriodePrimaverade2011doObservatórioPortuguêsdosSistemasdeSaúde,
estudouseoacessodosdoentesreferenciadospelosmédicosdefamíliaàsconsultas
dasespecialidadeshospitalares.Oestudo,comaduraçãodecincoanos(20092013),
tinhacomoobjectivomonitorizar,comperiodicidadeanual,ograudeaplicaçãodaLei
41/2007, de 24 de Agosto, na parte que respeita ao cumprimento dos tempos
máximosderespostagarantida(TMRG)peloshospitaisdarededoSNS,noâmbitodas
solicitaçõesfeitaspelosmédicosdeMGF.UmavezqueosprazosfixadosnaPortaria
1529/2008, de 26 de Dezembro, se mantiveram em 2010, recordase que, para as
consultas consideradas muito prioritárias, o TMRG é de 30 dias, de 60 dias para as
prioritáriase150diasparaasnormais.
Relativamente aos doentes que em 31 de Dezembro de 2010 aguardavam consulta
hospitalar, o tempo médio de espera segundo a prioridade atribuída variava entre
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353,8dias(AdministraçãoRegionaldeSaúde(ARS)deLisboaeValedoTejo)e636,4
dias(ARSdoAlgarve)paraoscasosmuitoprioritários,entre340dias(ARSdoCentro)e
606,2 dias (ARS do Algarve) para os casos prioritários, e entre 279,7 dias (ARS do
Centro)e495,2dias(ARSdoAlgarve)paraoscasosclassificadoscomonormais.Num
universode497.090doentesemespera,aesperamédiaerade361,5dias.Verificase,
na globalidade das especialidades, que são as consultas classificadas como muito
prioritárias que, comparativamente com as consultas classificadas como normais
apresentamumasituaçãomaisdesfavoráveltantonasconsultasrealizadascomonas
consultasemespera(Tabela3,4e5).

Tabela3.Percentagemdedoentesatendidos,porregião,dentrodosTMRG,em2010
ARS
Norte
Centro
LisboaValeTejo
Alentejo
Algarve
Total

MuitoPrioritárias
56%
48%
50%
43%
23%
51%

Prioritárias
61%
60%
63%
70%
30%
60%

Normais
68%
71%
77%
81%
60%
71%


Tabela4.DistribuiçãodonúmerodeconsultasreferenciadaspelosCSPerealizadaspor
especialidademédicahospitalarem2010eporprioridade
Prioridade
Muito
prioritário
Prioritário
Normal
Total

Gastrenterologia

Ginecologia

Cardiologia

Psiquiatria

Total

906

1.258

369

595

3.128

3.604
10.937
15.447

8.270
32.366
41.894

2.319
13.664
16.352

1.851
9.685
12.131

16.044
66.652
85.824
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Tabela5.Comparaçãodostemposmédiosderespostaem2010,emdias,porregião

Especialidade
médica
Psiquiatria

Temposmédiosderesposta(dias)
ARS
ARS
Prioridades
ARSLVT
Norte
Centro
Muito
59,1
137,9
95,8
prioritário
Prioritário 73,1
68,2
74,2
Normal
125,4
100,7
98,4

ARS
Alentejo

ARSAlgarve

64,1

178,5

51,5
65,1

83,8
170,7


Noconjuntodasespecialidadeshospitalaresavaliadas(10especialidadesmédicase6
especialidadescirúrgicas)edastrêsprioridadesdeconsulta,umdospontosextremos
verificousenaconsultadepsiquiatria,com+51,3diasnacategoriademuitoprioritária
(Tabela6).
Tabela6.Desviosmédios,emdias,relativamenteaosTMRGem2010

Especialidade
médica
Psiquiatria

Muitoprioritária
(30dias)
TMR

(dias)

Prioritária
(60dias)
TMR

(dias)

Normal
(150dias)
TMR

(dias)

81,3

73,2

115,9

+51,3

+13,2

34,1



Assumindose que o sistema de informação da Consulta a Tempo e Horas está
consolidado e que, por esse facto, os dados disponibilizados no seu Relatório
correspondenteaomovimentode2010reflectemodesempenhodoshospitaisdoSNS
nasuafunçãoderespostaàsnecessidadesdosdoentesreferenciadospelosmédicos
deMGF,verificasequeostemposmáximosderespostadefinidospelalegislaçãoem
vigor para os três níveis de prioridade foram cumpridos em 69% das consultas
realizadas; o tempo máximo de resposta garantido tinha sido excedido em 45% dos
casos;e,emalgumasespecialidades,aesperamédianasconsultasclassificadascomo
“muito prioritário” é superior à registada na categoria “prioritário”, salientandose
aquiaPsiquiatria,bemcomoaOftalmologiaeaOtorrinolaringologia.
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CaracterísticasdoconcelhodeFamalicão
Em31deOutubrode2010apopulaçãoresidenteemVilaNovadeFamalicãoerade
135.959habitantes(Figura3)(AnuárioEstatísticodaRegiãoNortede2010doInstituto
Nacional de Estatística), contra os 127.567 em 2001 (Censos 2001) e os 115.374
verificadosem1991(Censos1991).
&RQFHOKRGH6DQWR7LUVR

&RQFHOKRGD7URID
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24Freguesias

8Freguesias

49Freguesias

68.745Habitantes

41.333Habitantes

135.959Habitantes

(INE,2010)

(INE,2010)


(INE,2010)

Figura3.NúmerodehabitantesnoconcelhodeSantoTirso,TrofaeFamalicão

Tendênciasdemográficas(INE,2010;Planodedesenvolvimentosocial20072015–
RedeSocialdeVilaNovadeFamalicão)
135.959habitantesresidentesnoconcelho;
674,4habitantesporkm2;
Taxadecrescimentodapopulação(entreosdoisúltimosCensos)de4,8%;
9‰detaxabrutadenatalidade;
Índicededependênciadosidososde19,1%,23,4%noNortee27,2%emPortugal;
Índicededependênciadosjovensde26,5%,25,5%noNortee23,6%emPortugal.
Vila Nova de Famalicão faz parte da NUT I (Nomenclatura de Unidade Territorial) –
Portugal Continental, NUT II – Região Norte de Portugal, NUT III – Ave
edistritodeBraga.GeograficamenteinseresenaRegiãoMetropolitanadoPorto,com
povoamentosdispersos,dealtadensidadeeforteindustrialização.Asuaáreatotalé
de201,8Km2,repartidapor49localidades(Figura4).
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Figura4.MapadasfreguesiasdoconcelhodeVilaNovadeFamalicão
Emboraataxabrutadenatalidadetenhavindoadiminuiraolongodosúltimosanos,o
índicededependênciadejovenséligeiramentesuperioraodaRegiãoNorteeoíndice
de envelhecimento (84,8%) é inferior ao da Região Norte (106,6%) e de Portugal
(120,1%).

Contextoeconómico(INE,2010;Planodedesenvolvimentosocial20072015–Rede
SocialdeVilaNovadeFamalicão)
73% era o rendimento per capita em 2004 no Índice 100 de Portugal, sendo que o
rendimento mensal médio dos trabalhadores por conta de outrem e o poder de
comprapercapitasãoinferioresaosdaRegiãoNorteedoContinente;
63% da indústria transformadora é do sector têxtil, sendo que a nível nacional esta
representa22,4%.
Usufrui de uma óptima localização geográfica (Figura 5), com ligações directas a
cidadescomoBraga,Guimarães,Porto,PóvoadeVarzimeViladoConde.VilaNovade
Famalicãoconsegueabrangerumgrandemercadopopulacionalnumcurtoespaçode
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tempo.BeneficiaaindadaproximidadeaoPortodeLeixõeseaoAeroportoFrancisco
Sá Carneiro, e do cruzamento das autoestradas: A3 (PortoValença) e A7 (Póvoa de
VarzimVila Pouca de Aguiar). Apresenta tempos de viagem por estrada a Lisboa de
223minutos,aoPortode30minutos,aoaeroportointernacionalde25minutoseao
portomarítimointernacional(comtransportedecontentores)de34minutos.


Figura5.MapasdelocalizaçãodoconcelhodeVilaNovadeFamalicão

Protecçãosocial(INE,2010;Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocial
deVilaNovadeFamalicão)
34.378beneficiáriosdepensõessociais,dosquais3898porinvalidez;
5221beneficiáriosdorendimentosocialdeinserção,46,2%com<25anosidade;
9563beneficiáriosdosubsídiopordoença.

Equipamentossociais(INE,2010;Planodedesenvolvimentosocial20072015–Rede
SocialdeVilaNovadeFamalicão)
30%detaxadecoberturadeamasecreches;
84%dataxadecoberturadarededopréescolar;
3,4%dataxadecoberturadelaresdeidosos;
5,2%detaxadecoberturadoserviçodeapoiodomiciliário.
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Educação(INE,2010;Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocialdeVila
NovadeFamalicão)
Taxa bruta de préescolarização de 84,8%, a nível básico de 125,6% e a nível
secundáriode157%com85%,127,1%e146,2%emPortugal;
Taxadeescolarizaçãonoensinosuperiorde14,4%e31,5%emPortugal;
Taxaderetençãonoensinobásicode5,4%,6,2%noNortee7,9%emPortugal;
5,27%foiataxadeabandonoescolar;
6,7%deanalfabetismo,8,3%noNortee9%emPortugal.
OníveldeescolaridadeémuitosemelhanteaodaRegiãoNorteeataxadeabandono
escolardiminuiumuito,apresentandomesmovaloresinferioresaosdaRegião.

Formaçãoprofissionaleeducaçãoparaadultos(INE,2010;Planodedesenvolvimento
social20072015–RedeSocialdeVilaNovadeFamalicão)
EmVilaNovadeFamalicão,apopulaçãocomoníveldequalificaçãoinferiorao9ºano
erade67%;
O nível do 12º ano registava valores de 12% no concelho, 14,1% em Portugal e de
46,2%naUniãoEuropeia(EU25);
Oníveldoensinosuperiorregistavavaloresde5%emFamalicãoe8%emPortugal;
77%dosdesempregadosdoconcelhodetinham,em2005,o6ºouníveisinferioresde
escolaridade;
8,5%dosdesempregadosdelongadatasemqualquerníveldeescolaridade;
270pessoasestavamabrangidasporcursosEFAem2007,numtotalde18cursos.

Mercadodetrabalhoedesemprego(INE,2010;Planodedesenvolvimentosocial2007
2015–RedeSocialdeVilaNovadeFamalicão)
Percentagem de empregados em indústrias transformadoras (52,8%), em comércio,
hotelaria e restauração (16,6%), em construção e obras públicas (10,7%), em
administraçãopública,saúdeeoutros(9,2%),emactividadesfinanceiras,imobiliárias
eserviçosàsempresas(7,3%),emtransportes,armazenagemecomunicações(2,0%),
em agricultura, silvicultura, caça e pesca (0,7%), em produção e distribuição de
electricidade,gáseágua(0,6%)eemindústriasextractivas(0,1%).
10.337desempregadosbeneficiáriosdosubsídiodedesempregoem2010,com43,4%
dogéneromasculinoe56,6%dogénerofemininoe23,8%com>55anosidade;
Noúltimotrimestrede2011ataxadedesempregonaRegiãoNorteerade12,6%e
em Portugal de 14%; no 1º trimestre de 2012 atingiu um valor histórico de 14,8%
(Eurostat).
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Oconcelho apresentaníveisdedesempregomaiselevadosqueorestodopaís,pela
fragilidade da estrutura produtiva e pela baixa qualificação escolar e profissional da
população activa actual. Assistese, desde 2001, a um aumento crescente e
significativododesemprego(Figura6).


Figura6.TaxadedesempregonaRegiãoNorte,emPortugalenaZonaEuro


Em Fevereiro de 2012 a taxa de desemprego na Zona Euro (Figura 7) era de 10,8%
(EU27),comastaxasmaisbaixasnaÁustria(4,2%),Holanda,LuxemburgoeAlemanha,
emoposiçãocomastaxasmaisaltasnaGréciaenaEspanha(23,6%).


Figura7.TaxadedesempregonaZonaEuroemFevereirode2012(Eurostat)

Saúde(PerfilLocaldeSaúde2009–ACESdeFamalicão;INE,2010;Planode
desenvolvimentosocial20072015–RedeSocialdeVilaNovadeFamalicão)
Porcada100habitantesexistem0,2farmácias(abaixodamédianacionalde0,3);
Porcada100habitantesexistem1,7médicos(anívelnacionalorácioéde3,9)e4,1
enfermeiros(anívelnacionalorácioéde5,9);
Atéaofinalde2005estavaminscritosnoCentrodeSaúde133.836utentes,dosquais
80.621(60,24%)eramutilizadores;
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Amortalidadebrutasituavasenos6,1‰,inferioràtaxanacionalde9,7‰edaUnião
Europeia(EU25)de8,88‰(Planodedesenvolvimentosocial20072015);
Amortalidadeinfantilsituasenos5,3‰,sendoataxanacionalde5,1‰enaEuropa
dos15estános4,3‰.
O concelho de Famalicão, em termos de serviços de saúde, dispõe de um hospital
público (CHMA) e um hospital privado (Riba de Ave  unidade hospitalar da
Misericórdia local), bem como um Centro de Saúde que gere treze extensões
disseminadaspelasfreguesiasdoconcelho.NoconcelhodaTrofaexisteumaunidade
hospitalarprivada.
Aesperançadevidaànascença(79,6anos)éligeiramentesuperioràdaRegiãoNorte
(79,5) e de Portugal (79,2). No total das mortes prematuras (ou seja, as mortes
ocorridas antes dos 65 anos de idade) destacamse, pelo seu maior peso relativo e
quandocomparadascomosvaloresdaRegiãoNorte,ostumoresmalignos.Paratodas
as idades, destacamse as doenças do aparelho circulatório. A taxa de mortalidade
padronizada pela idade tem vindo a diminuir entre 2001 e 2005. O Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) de Famalicão apresenta valores desta taxa muito próximos
dos da Região Norte. Na taxa de mortalidade padronizada prematura e por causas
específicas, destacase, pela negativa, a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC),
principalmentenosexomasculino(Tabela7).
Tabela7.Evoluçãodataxademortalidadepadronizada(/100.000habitantes)por
triénio,paratodasasidades,porcausasdemorteespecíficas,paraambosossexos
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Em2007,ascausasdeinternamentohospitalarcomvaloressuperioresaosdaRegião
Norte e do Continente foram as doenças do aparelho digestivo e a gravidez, parto e
puerpério.Nataxadeinternamentopadronizadaporgrandesgrupos,destacamseas
doenças do aparelho digestivo e circulatório, enquanto na taxa de internamento
padronizada para algumas causas de internamento específico salientamse o tumor
malignodocóloneadoençaisquémicadocoração.
Astaxasdeincidênciamédiaanualdesidaetuberculoserelativasaoperíodode2000
a2008são,noACESdeFamalicão,inferioresàRegiãoNorteeContinente.
Namortalidadeinfantilobservaseumaacentuadamelhoria,principalmente,apartir
de2003.
Nas sociedades modernas cada vez mais a problemática da população idosa se
configura como uma necessidade da população a ter em conta na organização dos
serviçosdesaúde.EmFamalicão,apopulaçãoresidentedemaisde65anos(18.320),
representa 13,5%, comparativamente com a taxa de 18,2% em Portugal e 16,5% na
União Europeia (EU25). Relativamente ao índice de dependência dos idosos, a taxa
nacionalde27,2%superaadoconcelhode19,1%.

Habitaçãoebairrossociais(Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocial
deVilaNovadeFamalicão)
506agregadosfamiliaresaresidirembarracasousimilares;
8zonas/bolsasdepobreza,com95fogosexistentesnaszonas/bolsasdepobreza;
92agregadosfamiliaresaresidirnaszonas/bolsasdepobreza;
25,4% de analfabetismo na população com mais de 10 anos de idade residente nos
bairrossociais;
25,7%dedesempregadosentreosresidentesnosbairrossociais.
Nos últimos anos, a resolução das carências habitacionais passou pela colocação no
mercado, por parte do Município, de fogos para arrendamento e venda, procurando
assim responder às necessidades habitacionais das pessoas e grupos sociais
desfavorecidosedemaisbaixosrendimentos.Contudo,oactualnúmerodefogosem
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construção é insuficiente para suprir as necessidades habitacionais das famílias,
representandoapenasumarespostadecercade9%decobertura.
As zonas/bolsas de pobreza situamse nas localidades de maior densidade
populacional.
Existem quatro urbanizações propriedade do Município (vulgarmente designadas
como bairros sociais): Edifício das Lameiras, Bairro da Cal, Urbanização Moinhos de
Vento e Complexo Habitacional de Lousado. Na generalidade, a população detém
baixo capital escolar (25,4% sem qualquer nível de instrução e 34,3% completou 1º
ciclo do Ensino Básico). Relativamente à situação na profissão, a taxa média de
população activa é de 64,5%. Da população activa, 27,7% trabalha por conta de
outrem,9,2%integraomercadoinformaldeempregoe25,7%estádesempregada.

Pessoasportadorasdedeficiência(Planodedesenvolvimentosocial20072015–Rede
SocialdeVilaNovadeFamalicão)
Representam 5,5% da população, um valor inferior à taxa nacional de 6,2% (Censos
2001);
36,5% dos deficientes com 15 ou mais anos apresentam algum tipo de actividade
económica,sendoestataxasuperiorànacional(29%);
Adeficiênciavisual(31,5%)éamaiselevadaaníveldoconcelho;
Dosdeficientescomgraudeincapacidadesuperiora80%,14,4%(236)sãodeficientes
motores,11,6%(159)têmoutradeficiência,5,1%(112)sãodeficientesvisuaise37,7%
(69)possuemparalisiacerebral.

Criançasejovensemrisco(Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocial
deVilaNovadeFamalicão)
314criançasejovensforamacompanhadaspelaComissãodeProtecçãodaCriançae
Jovem(CPCJ)em2006;
Foram abertos, no total, 2229 processos na CPCJ entre 2003 e 2005, sendo a faixa
etáriamaisprevalenteados3aos15anosdeidadeeaproblemáticamaisincidentea
negligência(emsegundolugaraexposiçãoacomportamentosdesviantes).
Pornorma,estaproblemáticasurgeassociadaaambientescomalcoolismo,violência
doméstica, comportamentos promíscuos, prostituição e precariedade económica e
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habitacional. Um número significativo de menores maltratados não reside com os
progenitores,masemfamíliasdeacolhimentosemlaçosdeparentescooucomoutros
familiares(tios,primoseavós).

Vítimasdeviolência(Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocialdeVila
NovadeFamalicão)
157registosdeviolênciadoméstica,pelaPolíciaSegurançaPúblicaeGuardaNacional
Republicana,atéOutubrode2006(envolvendomenores,incapazesouconjugue).
Em Famalicão existem duas casas de acolhimento temporário para mulheres vítimas
deviolênciadoméstica:aAssociaçãodeMoradoresdasLameirascomoapartamento
EspaçoViverMelhor;eaAssociaçãoDarasMãos,comumoutroapartamento.

Imigrantes(Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocialdeVilaNovade
Famalicão)
28,55% foi o crescimento registado entre 2003/2004 de imigrantes no nosso país,
provenientesdepaísesEuropeus(ServiçodeEstrangeiroseFronteiras);
4,39% da população residente no concelho é imigrante e, em Portugal, estes
representam8,39%;
26%dosimigrantesnoconcelhosãoprovenientesdeoutrospaísesEuropeus(Serviço
deEstrangeiroseFronteiras).
De um total de 1256 estrangeiros com estatuto legal de residente, as principais
nacionalidadessão:Brasil(378),Ucrânia(420),CaboVerde(31),Roménia(29),Angola
(17),GuinéBissau(4),ReinoUnido(7),Moldávia(29),China(73)eSãoToméePríncipe
(1).

Minoriasétnicas(Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocialdeVila
NovadeFamalicão)
402indivíduosdeetniaciganasãoresidentesnosbairrossociaisdoconcelho;
11 indivíduos oriundos de países de língua oficial portuguesa são residentes nos
bairrossociaisdoconcelho;
23%dascriançasemidadeescolarencontravamseemsituaçãodeabandonoescolar.
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Prostituiçãoevítimasdetráficodesereshumanos(Planodedesenvolvimentosocial
20072015–RedeSocialdeVilaNovadeFamalicão)
De acordo com dados do Projecto AutoEstima, projecto de intervenção distrital que
temàsuadisposiçãoumaequipamóveldeatençãoàprostituição,foramidentificadas
12 mulheres na prática da prostituição nocturna na rua. Maioritariamente, as
mulheres residem em casas abandonadas sem o mínimo de condições de
habitabilidade. A saúde alimentar é fraca e os cuidados de higiene são praticamente
nulos.Grandepartedestasmulheresétoxicodependente.

ToxicodependênciaeAlcoolismo(Planodedesenvolvimentosocial20072015–Rede
SocialdeVilaNovadeFamalicão)
O Centro de Saúde de Famalicão acompanhava, através do Projecto Entrada Livre,
cercade148indivíduoscomalcoolismo.
OsCentrosdeRespostaIntegradadeGuimarãesedeBragaregistavam,em2006,um
totalde228indivíduosprovenientesdoconcelho,amaiorpartecomumafaixaetária
entreos3039anosecomumaescolaridadecorrespondenteao2ºciclo.

Semabrigoearrumadoresdecarros(Planodedesenvolvimentosocial20072015–
RedeSocialdeVilaNovadeFamalicão)
Como noutras áreas territoriais, em várias situações de sem abrigo encontrouse a
problemáticadatoxicodependência.
Foi criada pela Autarquia, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e as
Conferências Vicentinas, um local de acolhimento para homens em situação de sem
abrigo (em 2006 acolhiam seis indivíduos). A “Cantina Social” fornecia uma refeição
quente a cerca de 15 pessoas por dia, entre toxicodependentes, arrumadores de
carros,prostitutaseemigrantesdeleste.
Nacaracterizaçãoconseguidadosarrumadoresdecarrosapurouseoseguinte:71,4%
sãosolteiros,64,2%têm22a33anosdeidade,64,2%sãoprovenientesdoconcelhoe
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82,9%nãopossuíammaisqueo2ºciclodeescolaridade(comumpercursomarcado
pelo insucesso); para 21,4%, ao percurso da toxicodependência já têm associado
registos criminais, e para 14,2%, a toxicodependência associouse a situações de
empregoinstáveleinformal.Vivememedifíciosabandonadosdacidadeem64,2%dos
casosoumantémaresidênciaparental(35,7%).Cercade69,2%confirmouencontrar
senumtipodeacompanhamentonãoespecializadoe,para30,7%dosindivíduos,esse
acompanhamentoéinexistente.

Reclusoseexreclusos(Planodedesenvolvimentosocial20072015–RedeSocialde
VilaNovadeFamalicão)
O Instituto de Reinserção Social acompanha reclusos e exreclusos provenientes do
concelho, constatando como principais problemáticas o alcoolismo e a
toxicodependência.
A ausência de recursos económicos e de actividade laboral ou ocupacional são os
referidoscomosendoosprincipaisobstáculosaprocessosdedesintoxicação.

CaseRegister
A colecção de dados sob a forma de um caseregister cumulativo local permite o
armazenamentodeinformaçãorelacionadacomautilizaçãodosserviços.AUFCHMA
desde o início do seu funcionamento utiliza um registo cumulativo (caseregister) de
todos os utentes desde 2009, que inclui variáveis sociodemográficas e clínicas (não
existindodadosdisponíveisacercadosutentesemseguimentopelaPedopsiquiatria).
Descriçãodospedidosdeconsulta
VerificasequeamaiorpartedospedidosdeconsultatêmorigemnosCSP,sobretudo
doscentrosdesaúdelocalizadospróximosdoCHMA(Gráfico2).Contudo,constatase
que muitos dos utentes têm residência em freguesias distantes dos mesmos centros
de saúde em que estão inscritos, facto este por vezes explicado pela mudança de
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residência ou pelo facto de acompanharem o respectivo médico de família quando
estemudadelocaldetrabalho.
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Gráfico2.Númerototaldepedidosdeconsultasoriundosdoscuidadosdesaúde
primáriosdeAbrilde2010aMarçode2012
O número restante de pedidos é oriundo maioritariamente de outras especialidades
médicas e cirúrgicas do CHMA, de outros hospitais (Hospital Central Psiquiátrico de
Magalhães Lemos, Hospital Escala de Braga, Centro Hospitalar São João e Serviço de
PedopsiquiatriadoHospitalCentralEspecializadodeCrianças–HospitaldeMariaPia)
e,esporadicamente,directamentedosistemajudicialoudoserviçosocial.Ospedidos
de outros hospitais têm origem no Serviço de Internamento de Agudos (após a alta
clínica), do Serviço de Urgência (após o episódio de urgência e, muitas das vezes,
solicitando uma consulta de crise), e da consulta externa (por transferência de
responsabilidades,pelarespectivaáreadereferenciaçãooupelolimitedeidade).
AsalientaronúmerodepedidosinternossolicitadospelaMedicinaepelaNeurologia
(Gráfico3),aprimeiradasquaistalvezporqueapsiquiatriafazpartedodepartamento
de Medicina e, como tal, tem tido uma divulgação expedita das suas funções, bem
comopeladisponibilidadeemsedeslocaraoserviçodeinternamentonaconsultadoria
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interna.OnúmerodepedidosdaNeurologiatemvindoaaumentargradualmente,em
parteexplicadopelaprevalênciadasdoençasneuropsiquiátricas.

Pedidosdeconsultainternos
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Oftalmologia
Fisiatria
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Pedopsiquiatria
Ginecologia
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1
1
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7
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22
42
57
133


Gráfico3.NúmerodepedidosinternosdeoutrasespecialidadesmédicasdoCHMAUF
deAbrilde2010aMarçode2012
NoquedizrespeitoàdistribuiçãodonúmerototaldepedidosdeconsultasdeAbrilde
2010aMarçode2012(Gráfico4)verificaseumaumentononúmerodepedidosde
consultas nos meses que se seguem aos períodos de férias e uma redução nos
períodoscorrespondentesaperíodosdeférias.
Ovalormáximodenúmerodeconsultaspedidas(93)ocorreuemSetembrode2011e
ovalormínimo(47)emJaneirodomesmoano.
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Gráfico4.Númerodepedidosdeprimeirasconsultasagendadasenúmerodepedidos
devolvidosdeAbrilde2010aMarçode2012
Tendoemcontaque,nestemomento,aUFCHMAdisponibiliza72primeirasconsultas
por mês, verificase que, desde 2012, a capacidade de resposta é inferior à procura,
traduzindosenoaumentodetempodeesperaparaamarcaçãodeprimeiraconsulta
de psiquiatria (Tabela 8). O tempo de espera até o atendimento, em Abril de 2012,
paraaUFCHMAéde11semanasede7,4semanasparaaUSTCHMA.
Tabela8.NúmerototaldepedidosemédiadepedidospormêsdeAbrilde2010a
Marçode2012
Ano

2010

2011

2012

Total

Númerodepedidos
Médiadepedidos/mês

598
66,4

864
72

162
81

1624
70,6


Um ponto sensível na articulação com os CSP tem sido o número de pedidos de
consultadepsiquiatriaquesãodevolvidos(emmédia,cercade10pedidospormêsem
2012a18pedidosem2010).Nagrandegeneralidadedospedidosdevolvidos,elessão
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oriundos dos CSP através da referenciação pelo ALERT P1. Os motivos mais comuns
para a devolução são, por ordem decrescente: a informação insuficiente (a grande
maioria sem informação acerca dos tratamentos específicos efectuados bem como o
respectivo tempo e dose da intervenção), presença de uma área distinta de
referenciação (por exemplo, utentes do concelho de Famalicão já em seguimento
psiquiátriconoHospitalEscaladeBragaouutentesdoconcelhodeSantoTirsoeTrofa)
eaausênciadecritériosdereferenciação(osutentescomdependênciaalcoólicae/ou
dedrogassãoencaminhadosparaoInstitutodeDrogaeToxicodependências(IDT)).

Convémesclareceroseguintenoquedizrespeitoàreferenciação:
1. A referenciação para o Hospital Escala de Braga é secundária apenas para os
novos casos, sendo primária para os utentes já em seguimento pelo
DepartamentodeSaúdeMentaldessazona;
2. A referenciação de utentes com problemas ligados ao álcool é feita para os
Centros de Respostas Integradas (CRI) da Trofa, Guimarães ou Braga /ou
Unidade de Alcoologia do Norte excepto em caso de utentes com
psicopatologiagraveemcontextodediagnósticoduplooucomorbilidadecom
doença psiquiátrica grave (nomeadamente com psicoses, doença afectiva
bipolar, perturbação obsessivocompulsiva ou perturbações cognitivas graves
commarcadocompromissonaautonomiafuncionaleautodeterminação).

Derealçarareduçãogradualdonúmerodepedidosdeconsultadevolvidos(Tabela9),
oquelevantaalgumashipóteses.

Tabela9.Númerototalepercentagemdepedidosdevolvidosporanoemédiade
pedidosdevolvidospormêsdeAbrilde2010aMarçode2012
PedidosDevolvidos

2010

2011

2012

Número(%)
Média

163(27,3%)
18,1

156(18,1%)
13

20(12,3%)
10
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Estareduçãodospedidosdevolvidospoderseiaexplicar,emprimeirolugar,poruma
referenciação mais criteriosa dos casos por parte dos colegas de MGF. De facto,
realizaramse duas sessões de sensibilização que ocorreram em 13 de Outubro de
2010 (na sede do ACES de Famalicão em Delães) e a 25 de Novembro de 2010 (na
UnidadedeSaúdeFamiliar(USF)deFamalicão1).Mas,apósanálisedocaseregister,
verificase que a grande parte dos indivíduos em seguimento apresentam
perturbaçõesmentaiscomuns.Pareceprovávelqueovínculosubjacenteàarticulação
institucionalentreapsiquiatriaeosCSPaindaestejaaamadurecereanecessitarde
uma partilha e constância relacional ao longo do tempo. Em segundo lugar, a
devolução considerável de pedidos de consultas, mesmo que na maior parte por
informaçãoinsuficiente,podecriarumatensãoacrescidanaarticulaçãodosCSPcoma
psiquiatria,levandoaqueoscolegasdeMGFpassemareduzironúmerodepedidos
de consultas, inclusive de casos que seriam considerados como prioritários. Pela
análisedonúmerodepedidosconstataseumaumentodesde2009a2012,podendo
talsignificarqueexistemcolegasdeMGFquemantémoestilodereferenciação(não
obstante a intervenção realizada na sensibilização aos critérios para a mesma),
enquantooutroscolegaspodemflexibilizarasuapráticaclínicadeformaamanterem
seguimento as perturbações mentais comuns. Em terceiro lugar, o médico triador
podesimplesmentereduziradevoluçãodospedidos.Tendoemcontaqueatriagem
dos pedidos é realizada pelo mesmo médico desde que UFCHMA iniciou funções, a
experiênciaacumuladanoquedizrespeitoaoprocessodareferenciaçãolevantaduas
questões: a da qualidade da referenciação, isto porque a aferição da informação do
pedido de referenciação e respectivo nível de prioridade não corresponde (de forma
frequente) com o nível de prioridade atribuído após a avaliação psiquiátrica no
contacto inicial; e a do processo de referenciação, visto que os médicos de MGF
podemreferenciarosseusdoentesparaumaconsultadepsiquiatriaesótomarnota
dadevoluçãodopedidonopróximocontactocomomesmo,nãoentenderomotivo
da devolução do mesmo (se as razões não forem explicitamente descriminadas) ou
nem sequer perceber que foi devolvido porque observou o doente pontualmente
numaconsultaderecurso.
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Caracterizaçãodoambulatório
As primeiras consultas são agendadas de acordo com o grau de prioridade atribuído
apósarespectivatriagemdospedidosinternosouexternos.Desalientarque,paraas
primeiras consultas após a alta do internamento agudo, o tempo de espera
protocoladocomaUFCHMAéde15dias,atribuindoseprioridadeaosmesmos.Tal
factotemlevadoaumgrauacrescidodeburnoutentreosmédicos,queporvezestêm
de conciliar uma agenda já de si preenchida com a observação extra de indivíduos
nestascondições.
Sempre que reunidas as condições para um seguimento adequado nos CSP optase
pelaaltaclínica,dadoqueamaiorpartedasdoençasmentaisemseguimentonaUF
CHMA são perturbações mentais comuns (ansiedade e depressão). Existe a
possibilidade de regresso à consulta, comremarcação damesma se tal for solicitado
numperíodoinferioraumanodadatadealtaoupassandonovamentepelofiltrodos
CSP se o período referido ultrapassar um ano. Optouse por não padronizar a
informação devolvida aos respectivos médicos de MGF utilizando uma carta de
reenvio, pelo facto do sistema informático de apoio à consulta no CHMA (sistema
ALERT)apresentarumitemquepodeserpreenchidonoquedizrespeitoàdevolução
deinformaçãoaoutroscolegas.
Um aspecto curioso encontrado na análise do caseregister é uma taxa reduzida de
faltas ou de abandono da consulta (Tabela 10). Poderseia especular que,
eventualmente,muitasdestasconsultasnãoefectivadasirãoserremarcadasapedido
do utente (não constituindo verdadeiramente um abandono ou interrupção
unilateral), ou acerca do significado de tal acontecimento (melhoria ou pioria da
situaçãoclínicaquedeuorigemàreferenciaçãoinicial),ouaindaacercadasvariáveis
(sociodemográficas ou clínicas) bem como motivos para as faltas às mesmas.
Considerando que a análise das taxas de abandono pode fornecer algum
esclarecimentorespeitanteàqualidadedecuidadosprestadosnaUFCHMA,realizou
seumestudoretrospectivoadesenvolvernaPARTEII.
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Tabela10.AnálisedabasededadosdaConsultaExternadeOutubrode2009aJunho
de2011
Nºtotaldedoentes

1116

Taxadealtas

222(20%)

Taxadefaltasaconsultas

134(12%)


Na população de utilizadores do serviço ambulatório destacamse os seguintes
aspectos das variáveis sociodemográficas (Gráficos 59): a maioria é do género
feminino,sobretudonafaixaetáriados31aos60anosdeidade,casadosouemunião
defacto,comreduzidaescolaridade(maioriaapenascom1ºe2ºciclodeescolaridade)
ecomsituaçãoprofissionalactivaouentãodesempregadosoureformados.

Género
Masculino
30%
Feminino
70%



Gráfico5.Génerodosdoentesdosdoentesdaconsultaexterna

EscalãoEtário
300
249
250

251
205

200
133

150
100

106
79
55

50

18

1

0
[1620] [2130] [3140] [4150] [5160] [6170] [7180] [8190][91100]


Gráfico6.Escalãoetáriodosdoentesdaconsultaexterna
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Gráfico7.Estadocivildosdoentesdaconsultaexterna
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Gráfico8.Níveldeescolaridadedosdoentesdaconsultaexterna
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Gráfico9.Situaçãoprofissionaldosdoentesdaconsultaexterna
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No que diz respeito às variáveis clínicas dos utilizadores do serviço ambulatório
destacamse os seguintes aspectos (Gráficos 1013 e Tabelas 1115): a maioria não
tinhaantecedentesdeseguimentopsiquiátrico,oquevaideencontroaoscritériosde
referenciação propostos, contudo, mais recentemente, temse assistido a um
movimento de doentes do sistema privado para o público; uma grande maioria de
doentes sem história de internamento agudo; e, no que concerne aos diagnósticos,
encontrase uma maioria de doenças mentais comuns (por ordem decrescente, as
perturbações de adaptação, a depressão unipolar e a ansiedade). As perturbações
neuróticas, relacionadas com o stress e somatoformes perfazem 48%, seguidas das
perturbações de humor que correspondem a 28%. As perturbações psicóticas
correspondem a apenas 2% dos indivíduos com tratamento em ambulatório (em
números absolutos, corresponde a 65 utentes), o que levanta a questão de onde se
encontram os restantes doentes com perturbações psicóticas do concelho de
Famalicão,dadoqueseriadeesperarumaprevalênciarealdecercade1%deDMG.
Umadasrespostasmaisóbviasseriaqueosmesmosseencontramemseguimentono
Hospital Escala de Braga, mas a experiência acumulada da UFCHMA evidencia uma
proporção significativa de doentes com perturbações psicóticas crónicas sem
seguimento e em descompensação aguda (não esquecendo o viés de selecção, visto
que a UFCHMA assume a transferência de cuidados de utentes em seguimento no
HospitalEscaladeBragamaspertencentesàáreadereferenciação,desdequesejam
internados compulsivamente) e apenas uma pequena parcela de doentes com
primeiroepisódiopsicótico.

Seguimentopsiquiátricoprévio
600

597;54%

502;46%

400
200
0
Semseguimentoprévio

Comseguimentoprévio 

Gráfico10.Percentagemdosdoentesdaconsultaexternacomseguimento
psiquiátricoprévio
42




Internamentopsiquiátrico
prévio
1000
800
600
400
200
0

882;85%

159;15%
Seminternamentoprévio

Cominternamento(s)
prévio(s)



Gráfico11.Percentagemdosdoentesdaconsultaexternacominternamento
psiquiátricoprévio

Tabela11.Diagnósticodosdoentesdaconsultaexterna(pelaClassificação
InternacionaldeDoenças(CID)–versão10)
Grupodiagnóstico

Númerodedoentes

0–SEMPATOLOGIAPSIQUIÁTRICA

14

F00F09–Perturbaçõesmentaisorgânicas

50

F1019–Perturbaçõesmentaisecomportamentais
devidasaousodesubstânciaspsicoactivas
F20F29–PerturbaçõesPsicóticas

37

F30F39–PerturbaçãodeHumor

289

F40F48–Perturbaçõesneuróticas,relacionadas
comostressesomatoformes
F50F59–Síndromescomportamentaisassociadas
adisfunçõesfisiológicasefactoresfísicos
F60F69–PerturbaçõesdePersonalidadeedo
ComportamentodoAdulto
F70F79–DebilidadeIntelectual

395
32
76
51

Outros

3

TOTAL

1012
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Diagnósticos
0 SEMPATOLOGIAPSIQUIÁTRICA

0%

1%

F00F09 Perturbaçõesmentaisorgânicas

4%
3%

8%

5% 5%

F1019Perturbaçõesmentaisecomportamentais
devidasaousodesubstânciaspsicoactivas
F20F29 PerturbaçõesPsicóticas

6%

F30F39 PerturbaçãodeHumor
F40F48 Perturbaçõesneuróticas,relacionadascomo
stressesomatoformes
F50F59 Sindromescomportamentaisassociadasa
disfunçõesfisiológicasefactoresfisicos
F60F69PerturbaçõesdePersonalidadeedo
ComportamentodoAdulto
F70F79 DebilidadeIntelectual

29%
39%

Outros


Gráfico12.Diagnóstico(CID10)donúmerototaldedoentesdaconsultaexterna
Tabelas12e13.Diagnósticos(CID10)maisprevalentesdosdoentesdaconsulta
externa
F30F39
Distimia
DepressãoUnipolar
DoençaBipolar
Perturbaçãomista
ansiedadeedepressão
Depressãopsicótica
TOTAL

N
59
169
35

%
19%
55%
11%

39

13%

6
308

2%
100%







F40F48
PerturbaçãoAnsiedade
Generalizada/Perturbação
Pânico
PerturbaçãoSomatoforme
Fobia
PerturbaçãoObsessivo
Compulsiva
PerturbaçãoAdaptação
TOTAL

44


N
155

%
36%

65
4
13

15%
1%
3%

197
434

45%
100%



Tabela14.Diagnósticos(CID10)maisprevalentesdosdoentesdaconsultaexterna
quetiveramaltaclínica
ALTAS–GRUPODIAGNÓSTICO
0–SEMPATOLOGIAPSIQUIÁTRICA
F00F09–Perturbaçõesmentaisorgânicas
F1019–Perturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasaousode
substânciaspsicoactivas
F20F29–PerturbaçõesPsicóticas
F30F39–PerturbaçãodeHumor
F40F48–Perturbaçõesneuróticas,relacionadascomostresse
somatoformes
F50F59–Síndromescomportamentaisassociadasadisfunções
fisiológicasefactoresfísicos
F60F69–PerturbaçõesdePersonalidadeedoComportamentodo
Adulto
F70F79–DebilidadeIntelectual
TOTAL

Nº(%)
12(5%)
3(1%)
6(3%)
4(2%)
62(28%)
105(48%)
4(2%)
10(4%)
16(7%)
222



Faltasaconsultasagendadas

2% 0%
4%

3%
7%

2%

13%
4%
25%

40%
0SEMPATOLOGIAPSIQUIÁTRICA
F00F09Perturbaçõesmentaisorgânicas
F1019Perturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasaousodesubstânciaspsicoactivas
F20F29PerturbaçõesPsicóticas
F30F39PerturbaçãodeHumor
F40F48Perturbaçõesneuróticas,relacionadascomostressesomatoformes
F50F59Sindromescomportamentaisassociadasadisfunçõesfisiológicasefactoresfisicos
F60F69PerturbaçõesdePersonalidadeedoComportamentodoAdulto
F70F79DebilidadeIntelectual
Outros

Gráfico13.Diagnóstico(CID10)dosdoentesquefaltaramàsconsultasagendadas,
sempedidoderemarcação

45






Tabela15.Estadodeevoluçãodedoentesdaconsultaexterna,deacordocommédico




Médico NºPrimeiras
PT
472
IS
291
TR
278
MM
75
TOTAL
1116

Activas
302(64%)
194(66%)
196(70%)
67(89%)
759(68%)

Faltas
79(17%)
22(8%)
30(11%)
3(7%)
134(12%)

Altas
91(19%)
75(26%)
52(19%)
4(9%)
222(20%)

Daquiseconcluioseguinte:
1. Os diagnósticos mais prevalentes na totalidade dos doentes tratados em
ambulatório são: a Perturbação de Adaptação (predominantemente com
humordepressivo),aDepressãoUnipolareaPerturbaçãodeAnsiedade;
2. Napopulaçãodedoentesquefaltaramaconsultasagendadas,salientamseos
seguintes diagnósticos: a Perturbação de Personalidade, as Perturbações
MentaisassociadasaoconsumodesubstânciaseasPerturbaçõesNeuróticas,
relacionadoscomostressesomatoformes;
3. Na população de doentes que tiveram alta clínica destacamse os seguintes
diagnósticos: as Perturbações Neuróticas, relacionadas com o Stress e
Somatoformes, bem como as Perturbações do Humor; também se assiste a
altasclínicasperanteaausênciadediagnóstico;
4. Ressalta ainda a ausência de faltas a consultas dos doentes com Perturbação
Psicótica, bem como um menor número de altas clínicas em doentes com
Perturbação da Personalidade, Perturbação Psicótica e Perturbação Mental
Orgânica.
ProduçãodaConsultaExternaporUnidade
Assistiuseaumaumentodaproduçãode2010para2011(Tabela16),comoseriade
esperar,dadoqueaUFCHMAinicioufunçõesem2010,contandocomatotalidadeda
equipaapenasem2011.
Noentanto,temhavidopressãodoconcelhodeadministraçãodoCHMAparaquea
percentagemdeprimeirasconsultasestejamaispróximade30%dototaldeconsultas.
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Tabela16.Produçãodoambulatório/consultaexternadaUFCHMA
UFCHMA

Psiquiatria
Pedopsiquiatria
Psicologia

AcumuladoDezembro2011
1as
671
217
127

2as
2.738
636
983

%1as
19,7%
25,4%
11,4%

Total
3.409
853
1.110

Acumuladovs
Homólogo
2010
%
2.332
46,2%
728
17,2%
416
166,8%


NãoobstanteainexistênciadeHospitaldeDianaUFCHMAtêmsidocontabilizadasas
vindas dos doentes ao CHMA para avaliação por enfermagem e administração de
medicaçãoinjectávelcomosessõesdeHospitaldeDia.Porestarazão,temseassistido
aumaumentosubstancialdonúmerodesessõesde2010para2011(Tabela17),mas
este incremento também traduz o trabalho em casemanagement visto que a
enfermeiradaUFCHMAtemassumidoasfunçõesdeterapeutadereferência.
Tabela17.Produçãodoambulatório/sessõesdehospitaldediadaUFCHMA

AcumuladoDezembro11
UFCHMA
Hospitalde
Dia

AcumuladovsHomólogo(nºsessões)

Doentes
Tratados

Sessões

2010

%

49

505

233

116,7%


Numa população de 49 doentes tratados, 44 estão medicados com antipsicóticos de
acçãoprolongada(AAP).Aanálisedescritivadestesutentesnoanode2011evidencia
oseguinteperfil:
1. Preponderânciadogéneromasculino(77,2%);
2. Médiadeidadesde44,6anos(52,7anosparaogénerofemininoe36,5anos
paraogéneromasculino);
3. Situação profissional predominantemente de desemprego e reforma,
totalizando79,5%daamostra;
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4. Diagnósticos (CID10): Perturbações Psicóticas F20F29 (68%), seguidas de
Perturbações de Humor F30F39 (15,9%) e Debilidade Intelectual F70F79
(13,6%);
5. Tratamentoambulatóriocompulsivoem27,2%dosutentes;
6. EscolhadoAAPrecaisobretudonohaloperidol(59%doscasos),osrestantes
comrisperidona;
7. Adesãoàterapêuticagarantidaem100%dosdoentes.
A adesão à terapêutica é garantida através de um trabalho essencialmente
comunitário,nãosomentenoaspectodelevaroserviçoaoencontrodoindivíduoem
tratamento e das suas necessidades, mas também pela qualidade da relação
terapêuticaestabelecida com a equipa das visitas domiciliárias (VD’s) e terapeutade
referência. A enfermeira da UFCHMA contacta telefonicamente os utentes e/ou os
seusfamiliaresnosentidodeassegurarocontactocomoserviço,querparagarantira
administraçãodeAAP,querparaconfirmaradisponibilidadenarecepçãodasVD’s.Por
vezes, a adesão é apenas garantida através da referenciação do indivíduo para o
internamentoagudo,emfasededescompensaçãopsicopatológicaouincumprimento
doplanoterapêutico.
OnúmerodeVD’stemvindoaaumentarde2010até2012(Tabela18),sendoquea
USTCHMA (tem atribuídos dois dias por mês para VD’s) apresenta um número
consideravelmentesuperioraodaUFCHMA(umdiaporsemanacomVD’s)dadoestar
jáemfuncionamentohámuitosanos.
Tabela18.Produçãodoambulatório/visitasdomiciliáriasdaUFCHMA

Serviço

Visitas
Domiciliárias

Acumulado
2011UF
CHMA

Acumulado
2011UST
CHMA

Acumulado
2011
CHMA

N|Visitas

N|Visitas

N.|Visitas

Previsto
2011

Taxa
Execução
Sessões

57

282

339

408

83,1%
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A equipa das VD’s é habitualmente constituída pela enfermeira e assistente social,
destacandose a presença do médico psiquiatra quando a situação clínica assim o
exige. Inicialmente e, ao contrário do esperado, a visita ao domicílio dos utentes, o
contacto com os familiares, amigos ou vizinhos, a constatação das dificuldades de
funcionamento e de acesso, acompanhouse de um aumento do número de
internamentos agudos dos indivíduos sob apoio domiciliário provavelmente pela
melhor avaliação dos casos. Posteriormente assistiuse a uma redução da taxa de
reinternamentosdestesmesmosutentes.
Caracterizaçãodointernamentoagudo
De um total de 198 utentes internados desde Janeiro de 2010 a Março de 2012 no
Hospital de Magalhães Lemos, pertencentes à área de Vila Nova de Famalicão,
mantémseumadistribuição(pordiagnósticos)semelhanteaoanoanterior(Tabela19
eGráfico14).DeentreosdoentescomPerturbaçõesPsicóticasosprimeirosepisódios
psicóticos agudos são uma minoria quando comparados com a restante patologia
crónica. Nas Perturbações de Humor, destacamse a Perturbação Bipolar tipo 1, a
PerturbaçãoDepressivaMajor,aPerturbaçãoBipolartipo2,eaindaaDepressãocom
característicaspsicóticas(porordemdecrescentedefrequênciarelativa).

Tabela19.Diagnósticos(CID10)dosutentesdointernamentoagudo

Frequência
absoluta
12

Frequência
relativa
6,1

12

6,1

65
45

32,8
22,7

33

16,7

26

13,1

F70F79–DebilidadeIntelectual

5

2,5

Total

198

100,0

GrupoDiagnóstico(DSMIVTR)
F00F09–Perturbaçõesmentaisorgânicas
F1019–Perturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasaousode
substânciaspsicoactivas
F20F29–PerturbaçõesPsicóticas
F30F39–PerturbaçãodeHumor
F40F48–Perturbaçõesneuróticas,relacionadascomostresse
somatoformes
F60F69–PerturbaçõesdePersonalidadeedoComportamentodoAdulto
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Diagnóstico
F00F09 Perturbaçõesmentaisorgânicas

2% 6%

6%

F1019Perturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasao
usodesubstânciaspsicoactivas
F20F29 PerturbaçõesPsicóticas

13%
17%
33%
23%

F30F39 PerturbaçãodeHumor
F40F48 Perturbaçõesneuróticas,relacionadascomostresse
somatoformes
F60F69PerturbaçõesdePersonalidadeedoComportamento
doAdulto
F70F79 DebilidadeIntelectual


Gráfico14.Diagnósticos(CID10)dosutentesdointernamentoagudo

De salientar as seguintes comorbilidades (por ordem decrescente de frequência):
PerturbaçãodeHumorePerturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasaousode
substâncias, Perturbação da Personalidade e Perturbação de Humor, Perturbações
PsicóticasePerturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasaousodesubstâncias,
PerturbaçõesdaPersonalidadeePerturbaçõesmentaisecomportamentaisdevidasao
uso de substâncias, Perturbação de Humor e Perturbação mental orgânica,
Perturbação de Humor e Debilidade Intelectual, Perturbação Psicótica e Debilidade
Intelectual e Debilidade Intelectual e Perturbações mentais e comportamentais
devidasaousodesubstâncias.
Relativamente ao ano transacto houve um aumento dos internamentos compulsivos
de15%(Gráfico15).Podeseatribuiresteaumentoaumamaiordetecçãoevigilância
dosutentescomperturbaçõespsicóticas,aummaiorconhecimentodapopulaçãoda
possibilidade e condições de solicitar o internamento compulsivo, bem como a uma
melhorarticulaçãocomosDelegadosdeSaúdedoconcelho.Adestacarquesãoestes
últimos, os colegas que mais frequentemente entram em contacto com a UFCHMA
atravésdasextensõestelefónicasdivulgadasjuntodosCSP.
A maioria dos doentes admitidos sob um regime compulsivo tem um diagnóstico de
Perturbação Psicótica (72%), Perturbações de Humor (22%  todos com Perturbação
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Bipolartipo1)e,orestante,comPerturbaçãodaPersonalidade(quefoioúnicocaso
quenãotransitouparatratamentoambulatóriocompulsivo).

RegimedeInternamento
22%

RegimeCompulsivo
RegimeVoluntário

78%


Gráfico15.Regimedeinternamentovoluntário/compulsivo
Como era de esperar, na maioria dos doentes, não havia história de internamento
prévio (Gráfico 16). Quando estudados os diagnósticos dos doentes com
internamentos prévios, verificouse que 37,5% dos doentes apresentavam uma
PerturbaçãoPsicóticae28%umaPerturbaçãodeHumor.

Históriadeinternamentos
prévios
1ºInternamento
36%
Internamento
prévio

64%


Gráfico16.Históriadeinternamentopréviodosutentes

Tendo em conta que a taxa de reinternamento não planeada (inferior ou igual a 30
dias)éumindicadordequalidadenasaúdementalconstatouseaexistênciade5,7%
(Abrilde2010aAbrilde2011)e6,53%(Abrilde2011aAbrilde2012)dereadmissões
aointernamentoagudo(Gráfico17).
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TaxaReinternamento
7%

93%

Reinternamento<30dias



Gráfico17.Taxadereinternamento

Relativamente ao ano passado houve um ligeiro aumento dos internamentos de
duraçãoentre90a180dias(de3para5emtermosabsolutos;2para3%emtermos
relativos)(Gráfico18).Aindasemqualquerinternamentodelongaduração(>180dias)
desdeoiníciodefunçõesdaUFCHMA.Aduraçãomédiaactualdointernamentoéde
19 dias (19,4 dias em Junho de 2011, 19,9 dias em Setembro de 2011, 19,3 dias em
Dezembrode2011),comduraçãomínimade1diaeduraçãomáximade169dias.

OsdoentescomumaduraçãomaisprolongadasãooscomdiagnósticodePerturbação
Psicótica, um dos quais com primeiro episódio psicótico e necessidade de iniciar a
clozapina após desenvolvimento de quadro clínico resistente à terapêutica – e os
restantes com Perturbação de Humor (ambos os doentes com comorbilidade com
PerturbaçõesMentaisOrgânicas).

DuraçãoInternamento
3% 0%

Duração<90dias
Duração90180
dias

97%

Duração>180
dias


Gráfico18.Duraçãodointernamentoagudo
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Para a maior parte dos indivíduos com necessidade de internamento agudo foilhes
propostoamanutençãodoseuseguimentoemambulatórionaUFCHMA(Gráfico19),
facto relevante no garante da continuidade de cuidados (dada a presença de uma
equipa clínica única que assegura uma visão e abordagem numa perspectiva
longitudinal).

Orientaçãoapósalta
5%

PsiquiatriaCHMA

3% 2%
3%2%

Outroserviço
hospitalar
MGF
85%

Privado
CRI/UA


Gráfico19.Orientaçãodosutentesapósaltadointernamento

Prevalênciadetratamento

A UFCHMA tem uma prevalência de tratamento de 0,59% em 2010 e de 0,88% em
2011(Tabela20e21,Gráfico20).

Tabela20.Númerototaldedoentescomumcontactocomoserviçodepsiquiatriado
CHMAnoanoespecificado


2010
2011

Númerodedoentes
UFCHMA
USTCHMA
799
2224
1190
2523
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Tabela21.PrevalênciaanualdetratamentonoserviçodepsiquiatriadoCHMA





2010
2011

Prevalênciadetratamentopor12meses
UFCHMA
USTCHMA
Total
0,59%
2,02%
1,23%
0,88%
2,29%
1,51%




Populaçãototal
135.959
habitantes
(96.152adultos
dos1865anos)

Prevalênciade
doençasmentais
22,9%

Prevalênciatratada
0,88%(2011)


Gráfico20.RelaçãoentreprevalênciarealetratadanaUFCHMA
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Resultadosdaorganizaçãodoserviço:abandonoesatisfação
“Iftheuser’sperspectiveisnotincluded,thereisariskthatoutcomeevaluationmaybe
distortedwithinthenarrowperceptionoftheprovider”
(Knudsen&Thornicroft,2011)

Neste capítulo são apresentados dois estudos (o primeiro deles submetido para
publicação sob a forma de artigo original e em processo de revisão) que avaliam a
perspectiva subjectiva, a nível individual, acerca dos resultados obtidos com os
cuidadosprestadosnaUFCHMA.

Defacto,temsidocolocadograndeênfasenasatisfaçãocomosserviços,quepodeser
encaradacomoumamedidadesejávelderesultadosdoscuidados.Nestecontexto,de
referirque“aefectividadedoscuidadosemalcançareproduzirsaúdeesatisfação(…)é
ovalidadorfinaldaqualidadedoscuidados”(Donabedian,1996).

Contudo, sabese que o aumento da satisfação com a prestação de cuidados num
serviçonãorepresentanecessariamenteoprincipalobjectivodesseserviço.Daíque,a
satisfação deva ser considerada apenas uma variável numa avaliação que pretende
combinardadosquantitativosequalitativos,bemcomoobjectivosesubjectivos.

O primeiro estudo referese ao abandono do tratamento psiquiátrico em regime de
ambulatório na UFCHMA, encarandoo como possível índice de insatisfação dos
utentescomoscuidadosprestados.

O segundo estudo pretende avaliar a satisfação dos familiares de utentes com
perturbaçãopsicóticaemtratamentonaUFCHMA.
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AbandonodotratamentopsiquiátricoemambulatórionaUFCHMA

Oobjectivodesteestudoconsistiuemanalisarosfactoresassociadosaoabandonodo
tratamento,deformaareflectirsobreasmedidasadequadasparareduzirodropout
inapropriado.

Realizouse um estudo retrospectivo, casocontrolo, baseado no caseregister da UF
CHMA(sendoadirecçãoclínicadoCHMAinformadadautilizaçãodabasededados),
abrangendotodososutentescomumprimeirocontactocomaunidade,noperíodode
Outubro de 2009 a Julho de 2011. O grupo experimental consistia em todos os
indivíduos acima dos 18 anos, observados pelo menos numa primeira consulta de
psiquiatria,todoselespelomesmomédicopsiquiatra,queabandonaramaconsulta.O
grupo controlo consistia nos restantes utentes seguidos pelo mesmo médico, que se
mantiveramemseguimentopsiquiátrico,aderindoaorespectivotratamento.Odrop
out foi definido como a interrupção unilateral do tratamento pelo utente (não
comparênciaemconsultadefollowup),semumcontactoposteriorcomoserviçonum
períodode6meses.
As variáveis sociodemográficas analisadas foram: idade, género, estado civil,
escolaridadeeocupação.Asvariáveisclínicasforam:tratamentopsiquiátricoprévioe
odiagnóstico(deacordocomaCID10).
Foi realizado um contacto telefónico aos indivíduos em dropout, através de um
entrevistador(semcontactoclínicopréviocomosreferidosutentes),emquesepedia
o seu consentimento para aplicação de um questionário desenvolvido para o efeito,
emqueainformaçãoobtidadiziarespeitoàrazãodoabandono(sensaçãodemelhoria
oupioriadossintomas,distânciaaolocaldetratamento,horárioinconveniente,custos
elevados, insatisfação com os serviços prestados ou outros motivos, pedindo para
descriminarnocasoafirmativodasduasúltimasopções)eaotratamentoactual.
A análise estatística dos resultados foi realizada através do software estatístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences), versão 17.0. A análise de quiquadrado foi
utilizadaparacompararvariáveiscategóricas,comumníveldesignificânciade5%.O
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valorOddsRatio(OR)eIntervalodeConfiançaa95%(95%CI)foramcalculadoscomo
medidadaassociaçãoentreasvariáveiseoriscodedropout.Aanálisederegressão
logística foi realizada quando apropriado. O valor de p obtido foi considerado
estatisticamente significativo quando inferior a 0.05. Os resultados da análise das
característicassociodemográficaseclínicasdosutentesemseguimentoedosemdrop
outestãoexpostosnatabela22.
Tabela22.Tabeladefrequênciascaracterizandoosgruposemestudo(*p<0.05)


Emseguimento

Dropout

Númerodecasos

455(88,9%)

57(11,1%)

Médiadeidades

45,87(±15,7)

41,49(±15,4)*

Masculino

31,9%

35,1%

Feminino

68,1%

64,9%

Casado

64,0%

59,6%

Solteiro

19,8%

19,3%

Divorciado

7,5%

12,3%

Viúvo

6,4%

3,5%

Uniãodefacto

0,9%

3,5%

Separado

1,5%

1,8%

Semescolaridade

4,4%

3,5%

1ºciclo

42,0%

33,5%

2ºciclo

20,2%

12,3%

3ºciclo

14,9%

15,8%

Secundário

12,7%

21,1%*

Licenciatura

5,7%

14,0%*

Activo

38,9%

49,1%

Baixamédica

10,8%

8,8%

Desempregado

21,4%

26,3%

Reformado

28,5%

14,0%

Doméstica

0,4%

1,8%

Sim

45,5%

47,4%

Não

54,5%

52,6%

F00F09Pert.mentaisorgânicas

5,9%

3,5%

F10F19Pert.usosubstâncias

4,8%

14,0%*

F20F29Pert.psicóticas

6,4%

1,8%

F30F39Pert.humor

17,8%

15,8%

F40F49Pert.neuróticas

49,0%

42,1%

F50F59Sind.comp.disfunções
fisiológicasefactoresfísicos
F60F69Pert.personalidade

5,7%

5,3%*

5,3%

14,0%*

F70F79Debilidadeintelectual

4,6%

3,5%

Género
EstadoCivil


Escolaridade

Ocupação

Seg.psiquiátrico
prévio
CID10
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De um total de 512 utentes foram identificados 57 em dropout (11,1% da amostra),
sendoqueapenas38responderamaumquestionáriosemiestruturado,viatelefónica.
Em relação aos restantes 19, incluemse 1 suicídio consumado, 2 mortes por outras
causase16pacientesquesemantiveraminacessíveisaocontacto.Apenasumutente
com perturbação psicótica abandonou o tratamento, sendo que se tratava de um
indivíduo de 19 anos com possível esquizofrenia simples, cuja família discordava da
necessidadedemanteroseutratamento.

Nãoseencontraramdiferençasnoquedizrespeitoaogénero,estadocivil,ocupaçãoe
seguimentopsiquiátricoprévio.
Os resultados da análise comparativa evidenciam que a idade superior a 46 anos, a
doença conforme a CID10 (F60F69: Perturbações de Personalidade e do
Comportamento do Adulto; F50F59: Síndromes comportamentais associadas a
disfunçõesfisiológicasefactoresfísicos(nomeadamente,bulimianervosaehipodesejo
sexual); e F10F19: Perturbações mentais e comportamentais devidas ao uso de
substâncias psicoactivas, relativamente às outras doenças) e a escolaridade
(secundárioelicenciatura)estãocorrelacionadoscomoriscodedropout(figura1).
Doentescomperturbaçõesdepersonalidadeedocomportamentodoadulto(CIDF60
F69),síndromescomportamentaisassociadasadisfunçõesfisiológicasefactoresfísicos
(CID F50F59) e perturbações mentais e comportamentais devidas ao uso de
substâncias psicoactivas (CID F10F19) apresentam um risco acrescido 2.6 vezes
superiorparadropout,relativamenteaosoutrosdoentes(OR=2.66;95%CI1.454.87;
P=0.001).
Poroutrolado,osresultadosdemonstramqueaidadeeoníveldeescolaridadeestão
tambémassociadosamaiorriscodedropout.Aanáliseestatísticaindicaquedoentes
comidadesuperiora46anosapresentamumriscode2.14vezessuperiorparadrop
out(OR=2.14;95%CI1.183.90;P=0.011)e,nocasodedoentescomescolaridadeigual
ou superior ao ensino secundário, o risco é 2.39 vezes superior ao dos restantes
doentes(OR=2.39;95%CI1.324.32;P=0.003).Estesresultadospodemservisualizados
nográfico21.
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Fatorespreditivosparadropout
Emseguimento

Dropout

CID10

outrosdiagnósticos

66,7%
15,8%

Escolarida
de

F1019/F5059/F6069

18,5%

secundárioe/oulicenciatura

*p=0,001

33,3%

†p=0,003

35,1%

atésecundário

64,9%

Idade

<46anos

29,8%

84,2%

81,5%

47,7%
52,3%

>46anos

70,2% ‡p=0,011


Gráfico21.Factorespreditivosparadropoutnumtestedequiquadrado

Considerouseaindaacombinaçãodefactorespreditivosparadropout,sendoqueo
risco de dropout definido pelo OR é progressivamente maior à medida que se
sobrepõeummaiornúmerodefactores(gráfico22).Quandoanalisadosos3factores
associados a dropout em conjunto (diagnóstico, idade e nível de escolaridade), os
resultados demonstram que os doentes que apresentam 2 destes factores têm um
risco 4 vezes superior para dropout (OR=4.04; 95%CI 1.888.69; P<0.0001). O risco é
ainda superior, de cerca de 4.62 vezes, quando considerados os doentes que
apresentamos3factores(OR=4.62;95%CI1.6512.90;P=0.002).

Riscocumulativonapresençade
fatorespreditivosdedropout
5

†p=0,000
OR4(1,88,7)

4

‡p=0,002
OR4,6(1,612,9)

3
2

p=0,248
OR1,6(0,73,3)

1
0
1fator

2fatores

3fatores



Gráfico22.Riscocumulativodedropoutnapresençadefactorespreditivos
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Quando utilizada a regressão logística, a fim de destrinçar o significado estatístico
independente para cada um dos três factores preditivos encontrados, a idade e a
escolaridadeperdemoseusignificadoestatístico(gráfico23).

Fatorespreditivosparadropout
independentes †p=0,011
OR:2,251
OR:1,662

OR:1,702

Idade>46anos

Escolaridade:
secundárioe
licenciatura

DiagnósticoCID10:
F1019/F5059/F6069



Gráfico23.Riscodedropoutdeacordocomapresençadefactorespreditivos,
utilizandoaregressãologística



Figura8.Mapacomadistribuiçãodoscasosdedropoutporfreguesia(onúmero
acimadecadafreguesiaindicaonúmerodepedidosdeprimeiraconsultapsiquiátrica;
cadapontolaranjacolocadoabaixodafreguesiarefereseaumcasodedropout)
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Não foi possível comparar variáveis como a freguesia de origem ou o número de
consultas, pois estes dados existiam apenas para os casos de dropout, conforme
ilustradopelafigura8.

Maisdemetadedosdropoutsocorrenasfasesiniciaisdotratamento,nomeadamente
apósaprimeiraesegundaconsultadepsiquiatria(gráfico5).

Númerodeconsultas
antesdodropout
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

>7


Gráfico24.Númerodeconsultasefectuadasantesdoabandonodotratamento

O motivo mais frequente do dropout é o esquecimento. Os insatisfeitos tinham as
seguintes respostas: “não me chegou”, “médico muito novo”, “médico homem”,
“presença de Interna”, “não concordou com diagnóstico” e “não melhorou”. A
sensação de pioria estava relacionada com os efeitos laterais adversos de um
antidepressivo,nomeadamenteasedação(gráfico25).


Sensaçãodepioria
Problemassaúdefísicadopróprio
Impossibilidadeemcomparecernaconsulta
Dificuldadedeacesso
Seguimentonoutrolocal
Sensaçãodemelhoria
Insatisfação
Nãovênecessidadenaconsulta
Esquecimentodamarcação
Semcontatopossívelnofollowup

1,8%
3,5%
3,5%

Razãododropout
7,0%
7,0%
8,8%
10,5%
10,5%
14,0%
33,3%


Gráfico25.Motivododropou.
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Discussãodosresultados

Estimase em 19,1% as faltas às consultas de psiquiatria (estudo realizado em
Inglaterra entre 20022003) e, quando comparadas com as restantes especialidades
médicas, este valor corresponde quase ao dobro das últimas (11,7%) (Mitchell &
Selmes,2007).Ainterrupçãoinapropriadadotratamentoemconsultadepsiquiatriade
followupnoambulatóriovariaentre26a40%,numperíododeumano(RossiAetal.,
2002; Pekarik G, 1983; Tehrani E et al., 1996; Young A et al., 2000). Tal situação é
consideradaumpossívelindicadordereduzidaqualidadedoscuidadosprestados,daí
que elevadas taxas de dropout podem significar que a qualidade dos serviços
prestadosdevemelhorar.

Asconsequênciasdodropoutocorremaváriosníveis:1)astaxasdereinternamento
são de 25% quando comparadas com cerca de 10% se estiver assegurada a
manutenção dos cuidados; 2) encontramse em 28% dos suicídios consumados,
situaçõesdedropout;3)máadesãoàterapêuticaproposta;4)aumentodafrustração
dos cuidadores e médicos responsáveis pelos cuidados, bem como diminuição da
empatiaedaqualidadedecomunicação;e5)aumentodoscustos.

Os factores preditivos para o abandono podem ser divididos em três categorias:
ambientais/demográficos, características dos doentes e características da relação
clínica(RenesesB,MunozE,LópezIborJJ,2009;EdlungMetal.,2002;OlfsonMetal.,
2009; Killaspy H, Banerjee S, King M, Lloyd M, 2000). Algumas variáveis sociais e
ambientais parecem associadas a uma probabilidade aumentada para a interrupção
dasconsultas,comoaidadejovem,umestatutosocioeconómicomaisbaixo,reduzida
adesãoàterapêutica,populaçãosemabrigo,problemasdetransporteeadistânciaao
localdetratamento.Noquedizrespeitoaosfactoresrelacionadoscomosdoentes,de
salientar que o esquecimento é a razão mais apontada para faltar a uma consulta
agendada,seguidadeumestadopsicopatológicoagravado.Outrosfactoresseriam,por
exemplo, apresença de traços de ansiedade, défices cognitivos, reduzida consciência
mórbidadadoença,perturbaçãodapersonalidadeeabusodesubstâncias.Porúltimo,
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aqualidadedoserviçoprestado,bemcomoarelaçãoestabelecidacomoclínicotem
um impacto fundamental na manutenção do tratamento. Assim, não é de estranhar
que factores como problemas na comunicação médicodoente, desacordo com a
referenciaçãoparaapsiquiatria,cepticismododoentefaceaovalordaintervençãoem
consultadepsiquiatria,reduzidaqualidadedereferenciaçãoparaapsiquiatria,atraso
narespostaàmarcaçãodeprimeiraconsultaouiníciodetratamento,fasesiniciaisdo
tratamentoequalidadedarelaçãoterapêuticaestejamassociadosaummaiorriscode
abandono.Desalientarquesãoosterapeutasjunioreseterapeutasnãomédicosque
se mostram mais activos na remarcação das consultas perante o abandono das
mesmas,contudosãoosterapeutassenioresquetêmtaxasdedropoutmaisbaixas.

Esteestudopretendiaidentificarcaracterísticasassociadasàinterrupçãounilateraldo
tratamento, visto que é difícil discernir de entre os indivíduos em dropout, quais os
quenãoprecisammaisajudadosqueseencontramemrisco.

Importa dizer que a organização dos serviços de saúde mental varia entre diferentes
países e entre tipos de serviços do mesmo país. Os resultados encontrados neste
estudo não pretendem ser generalizáveis a diferentes settings ou diferentes tipos de
serviços.Aesterespeitoéimportanteesclarecerque,emprimeirolugar,aUFCHMAé
umserviçodesaúdementallocalintegradonumhospitalgeral,factoestequepermite
reduzir o estigma associado aos cuidados psiquiátricos. Segundo, a presença de uma
equipajovemqueinicioufunçõesem2009,possibilitaqueosníveisdeburnoutsejam
ainda reduzidos, o que pode explicar as baixas taxas de dropout. Terceira, a
referenciação das primeiras consultas é realizada sobretudo através do Alert P1
(oriundo dos cuidados primários), mas também de outras fontes: pedidos internos
(psiquiatria de ligação) e externos (outros hospitais). Assim 54% dos pedidos não
apresentam história de seguimento psiquiátrico prévio, facto a levar em conta na
valorização e enquadramento do dropout, pela experiência prévia do utente com
outros serviços e diferentes tipos de cuidados. Quarto, os pedidos de primeiras
consultas após internamento agudo agendados num período de 15 dias e para os
mesmos técnicos responsáveis pelo internamento, assegura a continuidade dos
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cuidadoseoptimizaaqualidadedosmesmos.Quintoeporúltimo,emJunhode2011
foram contabilizados um total de 1116 doentes que entraram em contacto com o
serviçodesdeoiníciodoseufuncionamento,sendoosdiagnósticosmaisprevalentes
nessaalturaasperturbaçõesmentaiscomuns(39%deF4048Perturbaçõesneuróticas,
relacionadascomostressesomatoformese29%deF3039Perturbaçõesdehumor),
obtendose20%dealtasclínicase12%dedropout,quandoincluídaaactividadede
todos os médicos psiquiatras. Não obstante a UFCHMA ter como prioritário o
tratamento das doenças mentais graves, e talvez isso explique as taxas reduzidas de
dropout dos indivíduos com psicose ou perturbações bipolares, a maior parte dos
indivíduos em tratamento apresenta perturbações mentais comuns (perturbações de
adaptação,perturbaçõesdeansiedadeeperturbaçõesdepressivas)quepoderiamser
acompanhadasnoscuidadosdesaúdeprimários.

Confirmase que os casos de dropout são superiores no início do seguimento
psiquiátrico. Presumese que quanto mais consultas são efectuadas, mais bem
estabelecida está a relação com o médicoequipa, o que diminui a probabilidade de
dropout.

Contudo,dadasastaxasdescritasdedropouteofatodesetratardeumServiçoLocal
deSaúdeMentalqueinicioufunçõesem2009,esperavaseumnúmeromaiordecasos
deabandonoaotratamento.Talpodeserexplicado,emparte,pelofactodoreferido
serviçonãoreceberprimeirasconsultasdedoentescomproblemasdedependênciade
substâncias, que são orientados para o IDT (Instituto da Droga e da
Toxicodependência).

Nesteestudonãoforamencontradasdiferençasnoquedizrespeitoaogénero,estado
civil, ocupação e seguimento psiquiátrico prévio. Contudo, o género masculino, o
estadocivil(solteiro,divorciadoeviúvo)eodesempregoestãogeralmenteassociados
amaiorriscodeabandono(Mitchell&Selmes,2007).Nãoseavaliou ainfluênciado
terapeuta no dropout, mas o fato de todos os utentes serem acompanhados pelo
mesmomédico,diminuitalenviesamento.
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O risco cumulativo para dropout perante a combinação de factores preditivos tem
significado estatístico perante a combinação de dois ou mais factores. A regressão
logística ressalva que apenas o diagnóstico se mantém como factor preditivo
independentededropout,dadoque88.5%dosdoentescomescolaridadesecundário
ousuperiortêmmaisde46anos.Umadestasvariáveis(escolaridadeeescalãoetário)
pareceserfactordeconfusão.Derealçarquequeraidadesuperiora46anosquera
escolaridade igual ou superior ao ensino secundário não estão habitualmente
associadas a maior risco de dropout (Mitchell & Selmes, 2007; Reneses B, Munoz E,
LópezIborJJ,2009;EdlungMetal.,2002;OlfsonMetal.,2009;KillaspyH,BanerjeeS,
KingM,LloydM,2000).

A maior parte dos utentes que abandonaram o tratamento, mantémse sem
tratamentoe/oucomtratamentoporpsicofármacos.

Parece haver na generalidade três grupos principais de utentes: os que se esquecem
das consultas, os que afinal acham que não precisam de cuidados e os que ficam
insatisfeitosequeprocuramcuidadosnoutrolocal.Nãoseencontraramdiferençasno
quedizrespeitoaestesgruposquantoaotipodediagnóstico.

Poderseiaperguntarporqueéqueosdoentesnãotelefonamaavisarquenãovêmàs
consultas.Namaiorpartedoscasospareceestarrelacionadocomoesquecimento,a
vergonhaeapioriadoestadopsicopatológico.

As limitações deste estudo dizem respeito à amostra da população. A definição da
duração do dropout (6 meses) foi baseada na revisão da literatura, podendo excluir
doentesquepedirampararegressardepoisdos6meses.

Algumas estratégias possíveis para assegurar a manutenção do tratamento seriam: o
contactoprévio(24horas)antesdaconsultaoufornecerinformaçõesacercadolocal
de estacionamento, direcções para o local de tratamento e expectativas acerca da
intervenção. Perantea falta àconsulta os passos a tomar poderiam ser os seguintes:
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remarcar ou manter abertura para a remarcação de parte do doente; perante a não
comparência à consulta por duas ou mais ocasiões, realizar um contacto directo; ou
seja,estesprocedimentosvisamnãodaraltaaodoentesemclarificaranecessidadede
umanovaconsulta.
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Satisfaçãodosfamiliaresdedoentescompsicose

O objectivo deste estudo era descrever os doentes com perturbações psicóticas e os
seuscuidadoresoufamiliares,bemcomoidentificarasatisfaçãodoscuidadorescom
osserviçospsiquiátricosprestadosnaUFCHMA.

Foirealizadaaexploraçãoquantitativadosdadoscolhidosaoscuidadoresdefamiliares
com doença mental grave, bem como aplicado um questionário desenvolvido para o
efeitoquerecolhiaainformaçãorelativaabarreirasnoacessoaoscuidadosbemcomo
osníveisdesatisfaçãocomoscuidadosprestados(sobaformadeescalaLikert,com5
pontos:má,inadequada,adequada,boaeexcelente).

Esteestudodescritivofoirealizadoparalelamenteaumoutroestudoquantitativoque
comparava os valores de sobrecarga e satisfação de cuidadores de doentes
esquizofrénicosemacompanhamentonacomunidade,porumaequipaespecializada,
emBraga(grupoexperimentalquecontoucom17utentes)relativamenteaumgrupo
controlo,constituídapor22cuidadoresdedoentesesquizofrénicosacompanhadosna
consulta externa da UFCHMA (L. Nogueira, 2011). Foram adoptados como
instrumentos de avaliação a Escala de Sobrecarga do Cuidador e o Índice para a
Avaliação das Satisfações do Prestador de Cuidados. A comissão de ética do CHMA
aprovouarealizaçãodoestudo.

Os cuidadores têm uma média de idades de 52 anos, 80,8% são de género feminino
(gráfico 26), 72,7% casados e 13,6% viúvos (gráfico 27), 40,9% com 1º ciclo e 22,7%
com ensino secundário (gráfico 28); 45,5% são activos profissionalmente (sobretudo
emcomércio,indústriaeconstruçãocivil)(gráfico29).Otempomédiodesuporteera
de6,68anoseem59,1%oscuidadoreseramospaisdodoente(gráfico30),queviviam
comomesmoem90,9%doscasos.Nãotêmpercepçãoderededeapoio,sentindose
poucoapoiados.Têmumaresidênciapreferencialmenteruralesuburbana(gráfico31),
comcasaprópriaem81,8%e68,2%comafamílianuclear(gráfico32);amaiorparte
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nãotemdoençasorgânicas(72,7%)oupsiquiátricas(63,6%),sendoqueapenas22,7%
tinhaseguimentopsiquiátrico(45,5%utilizammedicaçãopsicofarmacológica).
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Gráfico26.Génerodoscuidadores
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Gráfico27.Estadocivildoscuidadores
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Gráfico28.Escolaridadedoscuidadores
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Gráfico29.Profissãodoscuidadores
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Gráfico30.Graudeparentescodocuidador
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Gráfico31.Localderesidênciadocuidador
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Noquedizrespeitoaosdoentes,apresentamumamédiadeidadede35,8anos,77,3%
são do género masculino e em 68,2% dos casos são solteiros; 91% com escolaridade
abaixo do 3º ciclo; apenas 9,1% se encontram empregados, sendo que 13,6%
encontramsedesempregados,27,3%semocupaçãoprofissionale36,4%reformados;
são dependentes do seu agregado familiar em 68,2% dos casos e apresentam
dependência para AVD’s em 4,5% (gráfico 34) e paraAIVD’s em 45,5% das situações;
têmumorçamentofamiliardemenosde1000€em59,1%dosagregados(gráfico35);
apresentam uma taxa de 4,5% de internamentos sucessivos e, em 31,8% dos casos,
necessidadedeinternamentoscompulsivos;40,9%sobtratamentocomantipsicóticos
deacçãoprolongada(gráfico36).

AgregadoFamiliar
9%
23%
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68%
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Gráfico32.Agregadofamiliardodoente
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Gráfico33.Situaçãofinanceiradodoente
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Gráfico34.Graudedependênciadodoente


OrçamentoMensaldoAgregado
Familiar
80%
59,10%
60%
40%
22,70%

18,20%

20%
0%

>500€

5001000€

10002000€



Gráfico35.Orçamentomensaldoagregado
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Gráfico36.AdesãoàterapêuticaeAPdepot
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Quantoàsbarreirasnoacessoaoscuidadosanívellocalderealçaroscustosassociados
ao transporte para a consulta, não obstante a existência de uma rede pública de
transportesnoconcelhodeFamalicão(gráfico37).Talfatotemprovávelrelaçãocoma
residência rural ou suburbana, bem como com o orçamento reduzido do agregado
familiar.Nãoparecehaverdificuldadesquantoaohoráriodisponívelassimcomocomo
tempodeesperadeconsultaapósinternamentoagudo,dadooprotocolodemarcação
deconsultanoespaçode15diaspósalta.
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Gráfico37.Barreirasanívellocal
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Gráfico38.Níveldesatisfaçãodosfamiliaresdedoentesaoscuidadosprestados
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Discussãodosresultados

Oscuidadorestêmumaresidênciapreferencialmenteruralesuburbanaoquepodede
certaformaprotegeremanterodoentementalgraveintegradonasuarededesuporte
sociofamiliar.

Se apenas 22,7% dos cuidadores tinha seguimento psiquiátrico já 45,5% utilizam
medicação psicofarmacológica, o que realça a necessidade de disponibilizar apoio
psiquiátricoaoscuidadoresdedoentesmentaisgraves.

Apesar de se tratar de um serviço local de saúde mental e disponibilizar visitas
domiciliárias(comregularidadesemanal),salientamseasbarreirasrelacionadascoma
acessibilidade,nomeadamenteadistânciaecustosdetransporte.

Osmesmoscuidadoresnãotêmpercepçãodeumarededeapoio,sentindosepouco
apoiados, contudo sentemse satisfeitos com os cuidados prestados. Na UFCHMA
foramencontradosvaloresdesobrecarga,emmédia,inferioresaosdeBraga,embora
sem relação estatisticamente significativa. Relativamente aos níveis de satisfação,
observousequepeseemboranãoexistissemdiferençasestatisticamentesignificativas,
os cuidadores de utentes da UFCHMA apresentavam níveis de satisfação superiores
aos de Braga (L. Nogueira, 2011). Tal fato pode estar relacionado com a Unidade de
Psiquiatria deste Serviço Local dar resposta sobretudo a primeiros contactos com a
psiquiatria e, como tal, haver expectativas elevadas face à recuperação plena de
doentescomprimeiroepisódiopsicótico(commédiadeidadesde35anos).Poroutro
lado,podeseteriniciadotratamentocompulsivonaáreaderesidência(comosepode
constatarpelataxade31,8%deinternamentoscompulsivos)e,faceaomesmo,terse
verificado melhoria significativa do funcionamento habitual do doente. A satisfação
dos cuidadores pode ainda ser explicada pelo fato de 40,9% dos doentes estar sob
tratamento

com

antipsicóticos

de

acção

prolongada,

garantindo

assim

acompanhamento regular, elevadas taxas de adesão ao plano terapêutico (81,8%) e
menordesgastedoscuidadores.
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Notaintrodutória
“Planningistheprocesswhichintendstotransformgiveninputsintooptimumoutputs”
(Thornicroft&Tansella,1999).
Nestetrabalhoprocurousedesenvolverumavisãoestratégicaparaaorganizaçãoda
UFCHMAsobaformadeumSLSM,numaperspectivanecessariamentecriativa(tendo
em conta a actual situação económica do país) e adaptada às necessidades da
populaçãodoconcelhodeFamalicão.
Comotal,utilizouseaseguinteinformaçãonoplaneamentodoserviço:
1. Dados epidemiológicos acerca das necessidades locais: características da
populaçãodoconcelhosegundoumdiagnósticosocialeperfillocaldesaúde,
resultados preliminares de um estudo epidemiológico nacional de saúde
mental, lacunas no tratamento e dados internacionais acerca do impacto da
doença;
2. Dados relativos à utilização do serviço: informação obtida através do case
register(ambulatórioeinternamento)eresultadosdaorganizaçãodoserviço
(estudos realizados acerca do abandono da consulta e da satisfação dos
familiaresdosdoentespsicóticos).
O plano estratégico para o desenvolvimento do SLSM envolve o estabelecimento de
objectivos a curto e longo prazo, bem como a implementação de determinados
componentesessenciaisaofuncionamentodoserviço.
“Acontinuouscycleofplanningandevaluationisnecessaryandbothpartsofthecycle
shouldhave,wheneverpossible,anepidemiologicalbasis”(Wing,1986citadoem
Thornicroft&Tansella,1999).
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Principaisconclusõesemergentesdosestudosrealizados
“Serviceutilizationdataarelimitedtothedescriptiveunlesstheyarecombinedwith
informationonneedandoutcomes”(Thornicroft&Tansella,1999).
Relativamente à caracterização dos utentes e taxas de utilização do serviço, o case
registerdeOutubrode2009aFevereirode2012permitiuconcluiroseguinte:
9 A maior parte dos pedidos de consulta de psiquiatria são oriundos dos CSP,
assistindoseaumatendênciaparaoaumentodonúmerodepedidoseparaa
redução da devolução dos mesmos, sendo, como tal, importante melhorar a
qualidadedainformaçãodereferenciação;
9 Os diagnósticos com maior prevalência nos cuidados em ambulatório são as
perturbações de humor e as perturbações neuróticas de stress ou
somatoformes,realçandoseumagrandepreponderânciadedoençasmentais
comuns (depressão e ansiedade) em serviços de psiquiatria. Tal facto implica
queurgemelhoraraarticulaçãocomosCSP;
9 O número crescente de pedidos de consulta internos, a par da solicitação de
uma maior colaboração na ligação e consultadoria aos serviços de
internamentodaUFCHMA,realçaanecessidadedereforçaraarticulaçãocom
osmesmosedesenvolveraactividadedapsiquiatriadeligação;
9 Comaprogressãodoagravamentodotempodeesperaparaprimeiraconsulta
e potencial deterioração da qualidade dos serviços prestados, tornouse
necessária a criação de um período excepcional de primeiras consultas, de
formaagarantiraobservaçãodosutentesnumperíodode15diasapósaalta
dointernamentoagudo.
9 Constatamsebaixastaxasdeabandonodaconsulta(12%),oquepodetraduzir
umindicadordequalidadedoscuidadosprestados;
9 Adistânciadaresidênciadosutentesaolocalondeserealizaointernamento
agudo, bem como a eventualidade de oferecer um tratamento alternativo à
desintoxicação alcoólica em ambulatório fizeram sentir a necessidade de um
HospitaldeDianaUFCHMA;
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9 A equipa das VD’s pelo facto de poder detectar situações de ausência de
tratamento ou tratamento inadequado, pode contribuir para um aumento
paradoxal do número de internamentos agudos ou a antecipação de
internamentoseventualmenteinevitáveisposteriormente;
9 A taxa elevada de desemprego encontrada em doentes submetidos a
tratamento com AAP e um número crescente de doentes integrados no
programa de casemanagement reforçam a necessidade de um fórum sócio
ocupacional,serviçosdereabilitaçãoocupacionaletreinodecompetências;
9 AtendênciadaprevalênciadetratamentonaUFCHMAtemsidodeaumento,
reconhecendo que uma percentagem importante de doentes com
perturbações mentais graves são apenas tratados nos CSP; a prevalência de
doentes sem tratamento diz respeito aos doentes que não recebem
tratamento,quefrequentamosserviçosmasnãosãoreconhecidosouaqueles
quesãoidentificadosmasnãotratados;aesterespeitocontinuaaverificarse
umalacunarelevantenotratamentodasperturbaçõesmentais.
Numa segunda fase deste trabalho, e para materializar a satisfação com os serviços,
foram realizados dois estudos. Através do estudo de abandono da consulta de
psiquiatriaconcluiuseoseguinte:
9 A interrupção inapropriada do tratamento em consulta de psiquiatria é
considerada um possível indicador de reduzida qualidade dos cuidados
prestados,daíqueelevadastaxasdedropoutpodemsignificarqueaqualidade
dosserviçosprestadosdevemelhorar;
9 Aidade,adoençaeaescolaridadeestãocorrelacionadoscomoriscodedrop
out;
9 Utilizada a regressão logística, a idade e a escolaridade perdem o seu
significadoestatísticocomofactorespreditivosindependentesdedropout;
9 Encontramse taxas reduzidas de dropout dos indivíduos com psicose ou
perturbaçõesbipolares,emvirtudedaintervençãoactivadaequipa(contacto
telefónico,remarcaçãoautomáticadenovaconsultaouagendamentodeVD);
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9 Astaxasdedropoutsãosuperioresnoiníciodoseguimentopsiquiátricooque
pareceestarrelacionadocomasfasesiniciaisdeumarelaçãoterapêuticaainda
nãoestabelecida;
9 Parecehavernageneralidadeosqueseesquecemdasconsultas,osqueacham
que não precisam de cuidados e os que ficam insatisfeitos e que procuram
cuidadosnoutrolocal;
Atravésdoestudodesatisfaçãodosfamiliaresdosutentesfoipossívelconcluirque:
9 Quanto às barreiras no acesso aos cuidados a nível local são de realçar (por
ordemdecrescente)oscustosassociadosaotransporte,adistânciaaolocalde
consultaeotempodeesperaparaaprimeiraconsulta;
9 Se apenas uma pequena percentagem dos cuidadores tinha seguimento
psiquiátrico já 45,5% utilizam medicação psicofarmacológica, o que realça a
necessidade de disponibilizar apoio psiquiátrico aos cuidadores de doentes
mentaisgraves;
9 De forma a ir ao encontro das necessidades expressas pelos familiares e
doentes com doença mental grave (sobretudo as perturbações psicóticas) no
que diz respeito ao vazio institucional no que toca à melhoria funcional,
recuperação e qualidade de vida, parece fundamental a criação de um fórum
sócioocupacional;
9 Oscuidadoresnãosesentemapoiadospelarededesuportesocialequeixam
se sobretudo da acessibilidade aos cuidados, mas exibem elevadas taxas de
satisfaçãocomosserviçosprestados;
Visãoestratégicaparaaorganizaçãodoserviçolocaldesaúdemental
A criação da UFCHMA proporcionou a estruturação de uma equipa nova,
possibilitando desde logo a oportunidade de criar um conjunto de componentes
essenciais do serviço de forma coerente. Por outro lado, houve paralelamente um
processodereajustamentonofuncionamentodoServiçodePsiquiatriadeSantoTirso,
Trofa, Vila Nova de Famalicão do CHMA dado que, apesar da proximidade dos
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concelhos, as estratégias deverão ser flexibilizadas em função das características da
populaçãoesuasnecessidades.
Os custos de transporte, a distância ao local de consulta, o tempo de espera da
primeiraconsulta,areduzidapercentagemdealtas,umnúmerocrescentedepedidos
de consultas, bem como a escassez de recursos humanos para dar resposta a uma
populaçãodestadimensãosãobarreirasencontradasnaUFCHMA.
Comotal,decidiuseapostarnumaorganizaçãodoSLSMbaseadanacomunidade,com
intervenções baseadas na evidência, dando prioridade ao doente mental grave e à
qualidadedoscuidados.
Temsevindoasensibilizarosadministradoresacercadasespecificidadesdoscuidados
psiquiátricos,dadaareduzidaexperiênciadosmesmosnagestãodeserviçosdesaúde
mental. Estes têm sido os argumentos dissuasores de uma estratégia centrada nos
númeroseemtaxasdeutilizaçãodoserviço.
Limitesdeintervenção(geográficosefuncionais)
EncaramseoslimitesdoconcelhodeFamalicãocomosendoaáreadereferenciação
paraaqualaUFCHMAtemresponsabilidade,comumapopulaçãoresidentedecerca
de130.000habitantes.
PrincípiosdaUFCHMA
A UFCHMA com vista a optimizar os recursos existentes e, tendo em conta a
prevalência de doenças mentais e das lacunas de tratamento, decidiu dar prioridade
aosindivíduoscomdoençasmentaiscujossintomaseincapacidadesejammaisgraves
(genericamente designados como doentes mentais graves, segundo a definição de
Goldman,1984).
De acordo com os princípios definidos pela OMS e pelo plano nacional de saúde
mental, desenvolveramse as seguintes estratégias de forma a dar resposta aos
cuidadosdedoentesmentaisgraves.
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Programaintegradoparadoentesmentaisgraves

O programa integrado para os DMG diz respeito à implementação do case
management, através da criação da figura do terapeuta de referência, que assegura
que tudo é feito no que diz respeito ao plano individual de cuidados, modelo este
centradonasnecessidadesdoutente.Trêselementosdaequipareceberamformação
em serviço através do PROFORM Fase I – Equipas de Saúde Mental Comunitária e
modelo integrado de gestão cuidados, um dos quais completando a formação de
formadores. Existe em curso o acompanhamento individual através do modelo do
terapeuta de referência, este último sendo sobretudo efectuado pela enfermeira do
serviço.

ArticulaçãocomosCSP

A colaboração intrasectorial com outros serviços de saúde ou sociais adquire
particular importância, como por exemplo a articulação com os CSP, dado que uma
percentagem importante de doenças mentaisgraves éapenas tratada a esse nível. A
articulaçãocomCSPreconheceopapelfulcraldosmesmoscomoprimeiroesegundo
filtro na abordagem das perturbações psiquiátricas (Goldberg e Huxley, 1980). A
preponderânciadeperturbaçõesmentaiscomunsemtratamentonumSLSM,comose
pode constatar após a análise do caseregister, resulta num congestionamento das
respostas nas estruturas psiquiátricas (atraso na marcação de primeiras consultas,
aumento da lista de espera e espaçamento entre segundas consultas), com a
consequênciaperversadeaumentaroburnoutnumaequipaaindajovememotivada.
No sentido de desenvolver uma adequada articulação entre os CSP e psiquiátricos,
foramdesenvolvidasasseguintesacções:

1. Esclarecimento e diferenciação do que é da responsabilidade dos CSP e dos
cuidados psiquiátricos (Tabela 23, Figura 9 e 10), através de duas sessões de
sensibilizaçãoeinformaçãorealizadasem2010noACESdeFamalicão;
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Tabela23.CritériosdereferenciaçãopropostosparaosCSP
PerturbaçõesPsicóticas
Depressãomoderadagrave
Depressãocomsintomaspsicóticos
Depressãoresistenteaotratamento
Ansiedadeedepressão

DoençaMentalGrave

DoençaMentalComum



PerturbaçãoPsiquiátrica
Sem
carácterde
urgência
Contacto
<2anosno
Hospital
Braga

Hospital
Braga

Sem
contacto
préviocom
Psiquiatria

Comcarácterde
urgência(ex.riscode
suicídio)
Alcoolismo
ou
Toxicofilias

CHMA

8h 20h
Com
seguimento
noHospital
Braga

IDT

Urgência
Hospital
Braga

20h 8h

Necessidade
avaliação
por
Medicina

Urgência
Metropolitana
doPorto

Urgência
CHMA

ComseguimentoCHMA
Semseguimentoprévio

Urgência
Metropolitana
doPorto


Figura9.EsquemadereferenciaçãopelosCSP

Doente 65anos
Perturbaçãopsiquiátrica
Semantecedentespsiquiátricos

Estudoanalítico

EEG

Hemograma

TSH,T3eT4livres

Ionogramacom
cálcio

Ác.FólicoeVit.
B12

Funçãohepática

Albumina

Funçãorenal

VDRLeTPHA

Perfillipídico

AtgHbs,AtcHbs,
AtcHbc

ProteínaCReactiva
Velocidadede
Sedimentação

TACcerebral

AtcantiHCV
AtcantiHIV1e2

Figura10.CritériosdereferenciaçãoparaosCSPdedoentes>65anos
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2. Divulgação da actividade assistencial prestada na UFCHMA (20092012) e
apresentação/discussão de algoritmos terapêuticos para doenças mentais
comuns, através de uma sessão realizada em Vila Nova de Famalicão, na USF
FamalicãoIem29deJunhode2012;
3. Disponibilizaçãodoshoráriosdosmédicospsiquiatraseviasdecomunicação(e
mails e respectivas extensões telefónicas no CHMA) a fim de promover
contactosregularesinterinstitucionais,quetêmsidoutilizadossobretudopelos
médicosDelegadosdeSaúdePública,bemcomopelosmédicosdeMGFcomos
seguintes objectivos: possibilitar esclarecimentos acerca de critérios para
tratamentocompulsivo,tornarmaisrápidaareferenciaçãodeutentes,partilhar
informaçõesemcasosdecoseguimentoemelhoraraqualidadedainformação
dereferenciaçãoeretorno;

4. Rápida intervenção a nível comunitário nos casos sinalizados pelos CSP (por
exemplo,atravésdevisitasdomiciliárias);

5. Possibilitareoptimizaraformaçãopósgraduadaempsiquiatriacomunitária,a
níveldointernatocomplementardeMGF,atravésdasensibilizaçãodosinternos
para uma clarificação acerca dos critérios de referenciação e melhoria das
capacidadesdeactuaçãonaáreadasaúdemental.
Planoestratégicoacurtoelongoprazo
Acurtoprazo

a) Já foram disponibilizadas primeiras consultas extra (desde Maio de 2012) em
contexto de pósalta do internamento agudo, a fim de proporcionar a
observaçãodosindivíduosnestascondiçõesnumperíodode15dias;
b) Criaçãodeconsultadecrise;
c) Criaçãodeintervençãoemgrupo:
i.

Jádisponívelgrupodeintervençãounifamiliarcomportamental;
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ii.

Grupo psicoeducativo para familiares e utentes com perturbação
bipolar;

iii.

Grupo de ajuda mútua para familiares de doentes com perturbações
psicóticas;

d) Aumento do período de consultadoria na ligação às restantes especialidades
médicocirúrgicasdaUFCHMA;
e) Melhoria da articulação com os CSP, através da consultadoria com frequência
regular e ininterrupta, discussão de casos clínicos, sessões de sensibilização
acercadoscritériosdereferenciaçãoecriaçãodealgoritmosterapêuticospara
asdoençasmentaiscomuns.

Alongoprazo

f) Criação de empresa de emprego apoiado para a inserção profissional de
doentesmentaisgraves;
g) DisponibilizaçãodeinstalaçõesparaofuncionamentodeumHospitaldeDia,de
formaanãosernecessárioreferenciarosutentesdaUFCHMAparaoHospital
deDiadaUSTCHMA;
h) Acesso a instalações e recursos humanos para a criação de um fórum sócio
ocupacional;
i) Construção de instalações para um internamento agudo na USTCHMA.
Considerandoaexistênciadeumprogramafuncionalparaaconstruçãodeum
novoedifícionaUSTCHMAeainexistênciadeáreasuficientenaUFCHMA,a
queseassociaapossibilidadedeseefectuaralgumaeconomiadeescala,pela
alocação de mais um piso ao já previsto edifício, optouse pela proposta de
localização do Serviço de Internamento nesse novo edifício da UST. A
manutenção do internamento no Hospital Magalhães Lemos devese ao facto
de se aguardar a viabilidade da instalação do serviço no CHMA. O CHMA
apresentouumprojectodeobra,aconcretizarnaUST,paradarrespostaaum
conjunto de necessidades de diversos serviços daquela sua Unidade, que há
muitosedefrontamcomsériasdificuldadeselimitações,sejamelasdeordem
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de espaço, de funcionalidade ou condições de conforto. O edifício teria 5
andareseconstituiriaumaoportunidadedeextremaimportância,nocontexto
das actuais limitações físicas e estruturais da USTCHMA. Foram constituídos
grupos de trabalho específicos para cada área a alocar no novo edifício, aos
quaiscoubeadefiniçãodosrequisitosmínimosdecapacidade.Nestegrupode
trabalhoparticiparamoDirectordoServiço(Dr.ManuelMatos)eoresponsável
pela Unidade de Famalicão (Dr. Pedro Teixeira), tendo sido realizadas duas
visitas a serviços de psiquiatria distintos (Unidade de Valongo do Centro
Hospitalar São João e Serviço de Intervenção Intensiva do Hospital de
MagalhãesLemos).

O novo edifício da USTCHMA pretenderia prestar os cuidados médicos
correspondentesàsespecialidadesaseguirdescritas:

ÁREA

ESPECIALIDADES



MedicinaInterna,MedicinaFísicae
Reabilitação,OncologiaePsiquiatria
UnidadedeConvalescença

MÉDICA



CUIDADOSCONTINUADOS


Defacto,nãoobstanteaaprovaçãodoprojectopelaARSdoNorte,asmedidas
impostas pela entretanto exigida consolidação orçamental, fizeram recuar a
implementação do mesmo. Daí que, neste momento, uma das barreiras aos
cuidadosseráadistânciaaolocaldeurgênciaeinternamentocompletoparaa
populaçãodoconcelhodeFamalicão.

ImplementaçãodoscomponentesessenciaisdaUFCHMA

I.

II.

Ambulatórioeserviçoscomunitários
i.

Visitasdomiciliárias;

ii.

Consultaexterna;

iii.

ConsultadoriadePsiquiatriadeLigação;

Serviçosocupacionais,vocacionaisedereabilitação
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iv.

Fórumsócioocupacional;

v.

Empresadeempregoapoiado;

III.

Internamentoagudo

IV.

Articulaçãointrasectorial
vi.

HospitalCentralEspecializadodeMagalhãesLemos:
a. ServiçodePsicogeriatria;
b. Hospital

de

Dia

(psicoterapia

de

inspiração

psicodinâmica);
c. Psicoterapia individual em grupo (psicodrama) e familiar
(terapiafamiliar);
d. Consultas subespecializadas de Perturbação de Stress
PósTraumáticoeSexologia;
e. UnidadedeEletroconvulsivoterapia;
f. ServiçodeReabilitaçãoPsicossocial;
vii.

Unidade de Perturbações do Comportamento Alimentar no
CentroHospitalardeSãoJoão;

x.

LigaçãocomosCSP;

xi.

ArticulaçãocomoIDT,noquedizrespeitoàcomplementaridade
na prestação de cuidados, qualidade da referenciação e
tratamento integrado de perturbações mentais associadas ao
consumodesubstâncias;

V.

Articulaçãointersectorial
xii.

Articulação

com

agências

governamentais:

polícia,

estabelecimentosprisionais;
xiii.

Articulação com agências nãogovernamentais: organizações
religiosas;

xiv.
xii.

ArticulaçãocomaComissãodeProtecçãodeCriançaseJovens;
Articulação das visitas domiciliárias com as famílias de
acolhimentosemlaçosdeparentesco;
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xiii.

Articulação com equipas de apoio domiciliário de outras
instituições;

xiv.

Protocolo com a Associação de Apoio a Doentes Depressivos e
Bipolares(ADEB);

Sessõesrealizadasnacomunidade

a) Participaçãocomopalestranteconvidado(Dr.PedroTeixeira)noIWorkshopde
SaúdeMental,organizadopelaEscolaSuperiordeSaúdedoValedoAve,a15
de Julho de 2011: “Alcoolismo na adolescência. Avaliação diagnóstica e
tratamento”.
b) Participação como palestrante convidado (Dr. Tiago Rodrigues) nas II Jornadas
de Prevenção do Cancro da Mama, a 21 de Outubro de 2011: “Comunicação
comodoenteOncológico:Desafiosparadoentes,familiareseprofissionaisde
saúde”.
c) Participação como palestrante convidado (Dra. Isabel Saavedra) em sessão de
esclarecimento dirigida a familiares e utentes de um lar em Vila Nova de
Famalicão, a 9 de Março de 2012: “O que é o Alzheimer, qual a causa, os
sintomas,otratamentoecomocuidardeumdoente”.
d) Participação como palestrante convidado (Dr. Pedro Teixeira) no Colóquio
Comemorativo do 15º aniversário do Psicentro, a 28 de Abril de 2012: “A
Depressão.DiagnósticoeIntervençãoPsicofarmacológica”.

Futurasinvestigações

SATISFAÇÃOCOMOSSERVIÇOSPRESTADOSESUGESTÕESPARAAORGANIZAÇÃODOS
SERVIÇOS

Pretendese fazer um levantamento da opinião dos utilizadores, seus familiares,
cuidadores ou acompanhantes acerca dos serviços prestados na UFCHMA, além da
análisequalitativadassuassugestões.
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FALTADECOMPARÊNCIAACONSULTASDEPSIQUIATRIA

Numa primeira fase, está já em curso o planeamento de um estudo de dropout
(consultas subsequentes) multicêntrico, que engloba serviços de saúde mental com
estruturasdistintas(SLSMnaUFCHMA,ServiçodePsiquiatriadoCentroHospitalarde
SãoJoãoeServiçodePsiquiatriadoCentroHospitalardoBaixoVouga).Numasegunda
fase, planeiase investigar a falta de comparência a primeiras consultas, dado que a
análise dos respectivos motivos pode revelar fraquezas no sistema de acesso aos
cuidados, como por exemplo falhas na referenciação ou áreas de sobreposição (por
exemploumSLSMcomlimitesgeográficosefuncionaisimprecisos).

SalientaseaexperiênciadaUFCHMAnaconstataçãodeumsuicídioconsumado em
doentecujareferenciaçãopelosCSPaguardavaagendamento.

QUALIDADEDAINFORMAÇÃODEREFERENCIAÇÃOPARACONSULTADEPSIQUIATRIA

Neste estudo pretendese avaliar a qualidade dos pedidos de referenciação oriundos
dos CSP através do sistema ALERT P1. O responsável pela triagem atribuiria, numa
primeira impressão após a leitura do pedido de consulta, uma cor Manchester de
acordocomcritériosobjectivospreviamenteestabelecidos.Posteriormente,omédico
psiquiatra designado para o seguimento psiquiátrico faria na primeira consulta uma
avaliaçãoclínicadodoente,comatribuiçãodecorManchester(deformacegaparaa
atribuiçãodacorinicialnatriagem).

UTILIZAÇÃODEANTIPSICÓTICOSDEACÇÃOPROLONGADA:IMPACTONOCUSTO
EFICÁCIAEREDUÇÃODOSREINTERNAMENTOS

Tendo por base os 44 doentes com tratamento através de AAP, após uma análise
descritivadosmesmos,farseiaumaavaliaçãodocustoeficáciadaadministraçãodo
referidotratamento,levandoemlinhadecontaaspectoscomoareduçãodataxa de
reinternamentos,bemcomomelhoriasintomática,funcionalenaqualidadedevida.
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