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MARIA JOÃO QUINTELA
Membro da Direção da CNIS
Quero agradecer a todos os que se disponibilizaram a par-

ticipar e a estar presente nesta iniciativa da CNIS.
Iniciar um estudo aprofundado, que prevemos seja cada 

vez mais científico das preocupações que ocorrem com as 
IPSS, no âmbito da saúde, mas também com o propósito de 
consciencializar as instituições do papel que todas elas têm, 
e já têm, e que não é um papel substituível, na prevenção da 
doença e na promoção da saúde e da autonomia das pessoas 
na proximidade dos cidadãos e na comunidade.

Isto é o que mais no motiva para perceber quanto, onde e 
como já fazemos saúde, já promovemos a saúde dos cidadãos 
e temos um papel muito importante nessa matéria.

Assim, chegamos à justificação e enquadramento deste 
Encontro Nacional:

- O reconhecimento do papel das IPSS como entidades 
Promotoras de Saúde no enquadramento global da solidarie-
dade, coesão social, desenvolvimento e inovação que as IPSS 
promovem;

- A proximidade e conhecimento das populações faz das 
IPSS parceiros indispensáveis, na prevenção da doença, pro-
moção da saúde e prestação de cuidados, numa interpretação 
abrangente, multidisciplinar e interdisciplinar do conceito de 
saúde e dos múltiplos determinantes que a influenciam;  

- As IPSS, pela sua diversidade, o seu número e histórico 
de intervenção social, atuam como agentes proativos promo-
tores da dignidade humana e de uma vida ativa e participati-
va, através da valorização, reconhecimento e estimulação do 
completo potencial humano;

- É propósito deste Encontro, visibilizar e reforçar o papel 

de liderança das IPSS na oferta de respostas amigas da saúde 
das pessoas, ao longo da vida e, nomeadamente, em situa-
ções de maior fragilidade e vulnerabilidade, quando indefesas, 
sozinhas, doentes, com deficiência ou com dependência, da-
do que as instituições atuam numa cultura de humanidade, 
compaixão e caridade, muitas vezes como a única resposta 
existente, ao mesmo tempo específica e global e próxima dos 
problemas; 

- A iniciativa e envolvimento da CNIS visa reforçar um 
processo de modernização e competência crescentes das 
IPSS, face a uma sociedade cujos desafios e necessidades se 
acentuam com os fenómenos de discriminação, mau trato, 
insegurança, incerteza, com as alterações climáticas, sociais e 
ambientais e com a crise económica e de valores, com reper-
cussões crescentes na saúde das pessoas. 

Por outro lado, os objetivos da CNIS com a realização deste 
Encontro no âmbito da Saúde são:

- Promover a solidariedade através do maior conhecimen-
to do trabalho das IPSS;

- Promover a consciência e o reconhecimento públicos 
do papel inalienável e imprescindível das IPSS na saúde dos 
cidadãos; 

- Fomentar a troca de experiencias positivas do trabalho 
das IPSS, na comunidade e próximas dos cidadãos;

- Dar a conhecer as reformas previstas e em desenvol-
vimento, nomeadamente no âmbito da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados, no quadro do envelheci-
mento ativo e saudável, e no contexto da Saúde Mental;

- Potenciar parcerias com os diversos intervenientes no 
Sistema de Saúde, para a melhoria da saúde e qualidade de 
vida e promoção do envelhecimento ativo;

- Aprofundar o processo de conhecimento sistematizado 
e atualizado para a caraterização das principais preocupações 
sentidas pelas IPSS no âmbito da Saúde;

- Sedimentar parcerias para a investigação, para um maior 
conhecimento das condições, do esforço, da ação e do impac-
to do trabalho das IPSS na promoção da saúde dos cidadãos 
mais vulneráveis;

- Recolher e divulgar o material informativo produzido 
nas ações que as IPSS desenvolvem, nomeadamente folhetos, 
cartazes ou outro material relativo a iniciativas promovidas 
pelas Instituições na área da saúde, nomeadamente sobre 
alimentação saudável, atividade física, vacinação, prevenção 
de quedas, incontinência urinária, envelhecimento ativo e 
demências, boas práticas e outras temáticas importantes no 
quadro da Saúde. 

Já relativamente aos 3519 inquéritos que a CNIS enviou 
às IPSS associadas que desenvolvem respostas nas áreas das 
pessoas idosas, saúde mental, cuidados continuados integra-
dos e deficiência e reabilitação, o objetivo era auscultar as 
instituições sobre as suas grandes preocupações nos seguin-
tes domínios: Acesso à informação para operacionalizar as 
respostas sociais; Articulação com as famílias; Formação os 
recursos humanos; Articulação com os cuidados de saúde pri-
mários; Articulação com os CCI; Articulação com os hospitais; 
Articulação com outras IPSS; Outras preocupações. 

Foram apenas 224 as instituições que responderam (6,4% 
dos inquéritos enviados), sendo que a grande maioria desen-
volve respostas na área das pessoas idosas, em exclusivo ou 
associadas a respostas nas áreas da Saúde e da Deficiência e 
Reabilitação.

Face às respostas chegadas à CNIS, as principais 



preocupações manifestadas pelas IPSS que responderam ao 
inquérito são: Formação dos recursos humanos; Articulação 
com as unidades do SNS; Dificuldade de acesso a informa-
ções que permitam a operacionalização das respostas so-
ciais; Articulação com as famílias; Articulação com outras 
IPSS; Recursos humanos; Legislação laboral; Recrutamento 
face às exigências do perfil, formação e rácios exigidos; 
Financiamento das respostas e sustentabilidade; Acordos de 
Cooperação que não atingem toda a capacidade instalada e 
ocupada; Comparticipação estatal por utente é igual inde-
pendentemente das populações servidas e da qualidade; 
Regulamentação desatualizada referente à resposta social 
Centro de Dia; A banca considera/trata as IPSS, para efeitos 
de crédito bancário, como uma entidade comercial geradora 
de elevados resultados positivos; Agravamento das situações 
de dependência associadas a patologias do foro psiquiátrico e 
mental dos utentes; Inexistência de vagas e/ou de respostas 
adequadas à problemática da demência; Falta de apoio das 
entidades públicas de saúde às IPSS na área da saúde mental; 
Encaminhamento para as respostas sociais sem adequação; 
Falta de respostas pós alta; Dificuldades nas relações com os 
ministérios da Saúde e da Segurança Social; Falta de respostas 
habitacionais na comunidade, de reabilitação e de apoio do-
miciliário para a especificidade de saúde mental; Necessidade 
de respostas sociais fora dos grandes centros habitacionais.

Por outro lado, o inquérito promovido pela CNIS coligiu 
igualmente as sugestões das IPSS perante as preocupações 
identificadas. Nesse sentido, as IPSS propõem: o alargamento 
do período de cuidados no domicílio; a criação de condições 
para a permanência do idoso em casa, com acesso a cuidados 
de saúde e conforto; a existência de resposta para situações 
de reabilitação, em internamento, fora do âmbito hospitalar; a 
articulação com as universidades; o reforço das parcerias com 
os serviços/estruturas do Ministério da Saúde; o acompanha-
mento, de forma ativa, da definição de linhas de política social, 
educativa e de saúde e a implementação dos programas na-
cionais; a disponibilização às IPSS de um sistema ativo/dinâ-
mico de informações relevantes para a operacionalização das 
respostas sociais; acrescentar às áreas de formação focaliza-
das pela CNIS, outras específicas da área da saúde; e promover 
debates e encontros entre IPSS.

Há, portanto, aqui todo um manancial de informação e 
agradecemos a todos os que se dignaram a responder, por-
que só aqui já temos muito trabalho para fazer. E se este 
trabalho nos preocupa, também nos dá força e razão para 
melhorarmos.

JORGE ALVES
Vereador da Ação Social da 
Câmara Municipal de Coimbra
Começo por cumprimentar todos os presentes. O tema é 

muito interessante e importante e irá abordar três subtemas 
de enorme importância e que são os Cuidados Continuados 
Integrados, área em que as IPSS estiveram sempre na primeira 
linha, o envelhecimento ativo, tema agora muito falado e que 
tem sido a rede das IPSS a dar resposta desde a primeira hora, 
e a saúde mental e solidariedade. Hoje nos nossos idosos co-
meça a notar-se, cada vez mais, a existência de problemas na 
área da saúde mental e o envelhecimento ativo é fundamental 
para contrariar alguns desses problemas. Como autarca, preo-
cupa-me a solidão e o isolamento dos idosos, que precisam 
de apoio e que muitas vezes não querem ter apoio das ins-
tituições das suas zonas. Muitas vezes não querem ir para o 
Centro de Dia porque entendem-no como o primeiro passo 
para dar entrada num lar de idosos e, muitas vezes, resistem a 
que isso aconteça. E muitas vezes nota-se que a autonomia vai 
diminuindo, surgindo situações complicadas e de risco e mui-
tas vezes de maus tratos a idosos. Por isso, no trabalho que na 
autarquia fazemos com as IPSS, temos em fase de criação de 
algo que, juntando as várias instituições do concelho, servisse 
para fazer prevenção do que é o risco nos idosos. Conto ter 
no início do próximo ano a funcionar em Coimbra a Comissão 

Municipal de Proteção e Apoio ao Idoso em Risco. É exatamen-
te um olhar de todas as pessoas e instituições mas dando-lhe 
uma componente formal que é indispensável para intervir e 
atuar. É fundamental que as IPSS tenham um papel ativo nes-
tas temáticas que aqui se vão hoje discutir e esta intervenção 
municipal é um pequeno contributo que pretendemos dar, 
face a um desafio e a uma realidade que vamos constatan-
do no concelho. O poder autárquico é também aquilo que as 
IPSS fazem todos os dias, ou seja, está sempre disponível para 
encontrar soluções. Os temas em debate são de grande im-
portância pelo que vos desejo um excelente dia de trabalho. E 
endereço os parabéns e um agradecimento especial ao padre 
Lino Maia e ao Horácio Santiago por terem trazido esta inicia-
tiva para Coimbra.

PADRE LINO MAIA
Presidente da CNIS
Começo por agradecer a presença do senhor vereador 

Jorge Alves e a participação dos vários intervenientes sobre 
três temas. A Saúde é um tema muito vasto, mas hoje subdi-
vidimo-lo em três temas: Cuidados Continuados Integrados, 
Envelhecimento Ativo e Saúde Mental. Haveria muitos outros 
temas que poderiam ser considerados, mas hoje são estes e te-
remos pessoas muito competentes que nos ajudarão a refletir 
e ainda a apresentação de muito boas práticas que nos ajuda-
rão a delinear boas práticas. Quando agradeço a participação 
de todos estes intervenientes, não posso deixar de agradecer 
aos meus companheiros da Direção da CNIS, aos assessores e 
a todos os outros dos serviços da CNIS o trabalho para montar 
este Encontro. De facto, é em Coimbra, que aproveito para agra-
decer ao senhor Horácio Santiago, presidente da União Distrital, 
e é um trabalho exigente, que exigiu um grande esforço da CNIS.

Este não é o primeiro encontro sobre saúde que a CNIS 
promove, mas é propositadamente em Coimbra associando-o 
à Festa da Solidariedade. E a esta cidade que é conhecida co-
mo a do Conhecimento, hoje gostaríamos que também fosse 
do reconhecimento. Espero que hoje o fruto deste encontro 
seja igualmente notável, como foi a montagem do mesmo. É 
um encontro de IPSS e gostaria de começar por agradecer a 
vossa participação, pois sem ela não havia encontro. E a vossa 
participação é muito importante.

As IPSS, que são muitas, direta ou indiretamente todas se 
preocupam e têm a vertente da saúde. Pelo seu carisma, pelo 
seu histórico, pela sua opção, as IPSS reconhecem e promo-
vem a dignidade da pessoa humana, a sua valorização e a sua 

plena potencialização. Por isso não podem esquecer, e não es-
quecem, a vertente da saúde.

Aliás, quando falamos de saúde é fundamental termos 
presentes as IPSS. Pelo conhecimento, pela proximidade, pela 
capilaridade, elas têm um alto conhecimento da população e 
uma grande sensibilidade por todas as pessoas e pelas pessoas 
todas. Por isso mesmo, qualquer esforço para a promoção da 
saúde, para o tratamento da doença e para a valorização das 
pessoas não pode ser feita sem a participação das IPSS, esta-
belecendo parcerias, aproveitando o seu conhecimento, valo-
rizando a sua proximidade. 

Todos os momentos são desafiantes, mas o desenvolvi-
mento e os desafios deste momento histórico criam também 
novos problemas e novos desafios à sociedade em geral e a 
quem está na área da saúde em particular e às IPSS também. 
E querendo responder aos novos desafios, como sejam novas 
doenças, maus tratos, marginalização e sequelas da pobreza, 
é fundamental contar com as IPSS.

O que nós pretendemos deste encontro, em primeiro lu-
gar, é dar a conhecer a vitalidade, o know-how, a grande virtu-
de e a grande qualidade destas instituições. Apesar do muito 
que fazem e do bem como fazem, ainda não são suficiente-
mente conhecidas e, por isso, este encontro em Coimbra é pa-
ra que sejam reconhecidas. Isto é sempre muito importante e 
também neste momento em particular. Apesar do muito que 
fazem e do bem como fazem, parece que não há suficiente 
vontade por parte de todos os agentes em o reconhecer e em 
o valorizar.

Depois, pretendemos também dar a conhecer a importân-
cia das parcerias e da necessidade do aproveitamento de to-
das as capacidades. A prevenção, o tratamento e os cuidados a 
ter não podem, de facto, ser bem equacionados sem a partici-
pação de todos e, por isso, sem a participação muito próxima, 
muito sensível e muito competente das IPSS.

Hoje vamos abordar três áreas afins e convergentes da 
saúde: Cuidados Continuados Integrados, Envelhecimento 
Ativo e Saúde Mental. São três grandes desafios que se nos 
colocam. Há necessidade de conhecer tudo o que envolve es-
tas áreas, a necessidade de implementar algumas vias de re-
forma, é preciso que conheçamos e dêmos o nosso contributo 
e por isso aqui estamos.

Quero dizer-vos do meu muito agrado pela vossa tão nu-
merosa participação, tão competente e tão dedicada. Espero 
que seja um encontro marcante e que todos levemos boa 
recordação.
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   Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)
I Painel

Moderação: Palmira Macedo
assessora da CNIS

Quero apenas sublinhar a importância deste tema e dizer-
vos que vamos começar com este painel para concretizar os 
objetivos. Foi dito que era muito importante que apresentásse-
mos as experiências positivas e as partilhássemos e é isso que 
a doutora Joana Cachulo vai fazer, depois que apresentássemos 
também as parcerias que temos no terreno e, neste caso, uma 
parceria que temos com a Universidade de Évora, com vista ao 
aprofundar o conhecimento da realidade. Só consegue gerir 
bem, intervir bem quem conhece profundamente a realidade 
e é isso que vamos fazer com a Professora Felismina Mendes 
que nos irá trazer a experiência do terreno fruto desta parceria 
com os intervenientes no sistema de saúde. Por último, mas não 
menos importante, dar a conhecer as reformas previstas e em 
desenvolvimento.

Vamos começar por uma grande reforma que se está a ve-
rificar no nosso País, exatamente a reforma do SNS na área dos 
Cuidados Continuados e quem melhor para falar desta reforma 
do que o seu coordenador nacional, o Professor Manuel José 
Lopes.

REDE NACIONAL DE CUIDADOS 
CONTINUADOS INTEGRADOS
 
MANUEL JOSÉ LOPES
Coordenador Nacional da Reforma da RNCCI

Cumprimento todos e agradeço o convite e um cumprimen-
to especial a esta plateia preenchida por IPSS. A melhor forma 
que tenho de vos cumprimentar é contando um episódio recen-
te. Durante alguns anos estive na coordenação no Observatório 
Português dos Sistemas de Saúde e desde que a crise se co-
meçou a instalar em Portugal, os relatórios que produzíamos 
anualmente, o famoso Relatório da Primavera, que vínhamos 
a relatar os riscos e as consequências previsíveis da crise na po-
pulação portuguesa e na saúde dos portugueses. Efetivamente, 
no estudo mais recente que agora está a ser divulgado, compro-
va-se que de facto a crise teve um enorme impacto na vida dos 
portugueses, especificamente na saúde dos portugueses.

Todavia, curiosamente, não teve um impacto tão grande 
como se poderia imaginar, porque em Portugal existe uma coisa 
que se chama Instituições Particulares de Solidariedade Social 
que, pela sua enorme capacidade de dar respostas em momen-
tos como estes, fizeram com que as consequências não fossem 
como era previsível.

Portanto, esta é a melhor demonstração de que o vosso tra-
balho é de enorme importância.

E há um aspeto que gostava de deixar já como referência, 
não tenho dúvida que estão a fazer um excelente trabalho, to-
davia, é bom que fique claro para todos nós que a excelência é 
como o horizonte, à medida que nos aproximamos ele afasta-se 
à nossa frente. Pelo que o trabalho para a excelência é um tra-
balho diário. Fica também este desafio.

Mas é para falarmos da RNCCI que aqui estamos, pelo que 
vou fazer um enquadramento inicial. Isto já toda a gente sabe, 
que a RNCCI depende do Ministério da Saúde e do MTSSS e 
tem desde janeiro deste ano uma Comissão de Coordenação 
Nacional, cuja principal função é definir uma estratégia para o 
seu desenvolvimento, para a sua reforma.

O facto de depender simultaneamente daqueles dois minis-
térios é evidentemente uma enorme mais-valia desta rede. As 
respostas não podem ser desintegradas, têm necessariamente 
que ser integradas. Haver este compromisso no topo de que, 
de facto, há uma preocupação com esta integração é um sinal 

importante.
Depois há um conjunto enorme de outras entidades que no 

terreno dão corpo a isso. Essas entidades, que vão desde os cui-
dados de saúde hospitalares, cuidados de saúde primários, mas 
também às IPSS. Só para terem uma ideia, diria que a Rede é 
maioritariamente vossa. De facto, o Setor Social detém a maio-
ria das respostas da RNCCI neste momento. E isso não é uma 
fragilidade, antes pelo contrário. Inclusivamente, em alguns mo-
mentos, passa a mensagem que talvez fosse melhor que esta 
resposta fosse exclusivamente pública. Estávamos a desperdiçar 
um enorme potencial e seria uma pena.

Um breve ponto de situação, que já inclui aquilo que esta-
mos a fazer. No total de camas que neste momento temos já 
inclui as aprovadas este ano e 10 camas que abriram este ano 
e que são dos Cuidados Continuados Pediátricos e que no total 
são 7.837.

No entanto, estamos longe das metas traçadas em 2006 pa-
ra serem alcanças em 2016, que eram 13.564 camas. Portanto, 
estamos a chegar ao fim de 2016 e não alcançámos as metas, 
estamos longe disso. Neste momento estamos a cerca de 54% 
do alcance dessas metas.

Outro tipo de resposta são as Equipas Comunitárias de 
Cuidados Continuados Integrados (ECCI), que levam os cuida-
dos a casa das pessoas. E poderão dizer que este vai ser o pilar 
fundamental da reforma e está a diminuir o número de equi-
pas e o número de lugares disponíveis para prestar este tipo de 
cuidados.

E é assim porque é necessário que saibamos exatamente 
quantas equipas temos e se essas equipas correspondem a um 
perfil de verdadeira equipa ou se estamos a chamar equipa a, 
por exemplo, um enfermeiro isolado. Não é essa a lógica, o que 
queremos é uma equipa multiprofissional que leve os cuidados 
a casa das pessoas. Por isso, estamos a rever todas as equipas e 
se correspondem a esse perfil. Se não correspondem, têm que 
se agregar. Por isso é que há uma redução do número de equi-
pas, mas ainda voltarei a este tema.

Os Cuidados Pediátricos Integrados é a novidade de que vos 
falei e esta unidade que abriu este ano tem dois tipos de respos-
ta: uma de institucionalização, com 10 camas, e o conceito de 

Cuidados Pediátricos Integrados engloba cuidados continuados 
e cuidados paliativos, e mais 10 camas em ambulatório.

Esta é a primeira unidade desta natureza e que no futuro 
próximo se irá expandir por todo o País. Neste momento, esta 
unidade existe na Área Metropolitana do Porto, mas a ideia é 
expandi-la.

Olhando para o conjunto de todas as respostas o cenário é 
que tem havido um crescimento constante, com algumas osci-
lações, mas falta-nos dar ainda muitos passos.

Se, neste momento, tivesse que fazer um resumo do desen-
volvimento da Rede, diria que os passos que foram dados foram 
de extrema importância… É bom que fique claro para toda a 
gente que não estamos a criar lares, estamos a criar uma res-
posta especializada para a dependência, o objetivo da Rede é 
recuperar e reintegrar estas pessoas. E os primeiros passos nes-
tes primeiros 10 anos geraram um desenvolvimento um pouco 
heterogéneo. Não há uma cobertura uniforme em todo o País, 
efetivamente temos uma boa cobertura em todo Interior, uma 
menos boa na Região Metropolitana do Porto e uma muito má 
na região de Lisboa. Isto relativamente à cobertura institucio-
nalizada, porque quanto às ECCI a distribuição é análoga e tam-
bém aí vamos ter que investir.

Para além disso, não havia até há pouco tempo, apesar de 
se falar disto há muito tempo, respostas para a área pediátrica 
e para a da saúde mental. De facto, não havia e fará parte das 
medidas de reforma que vos vou agora apresentar.

Entrando diretamente no modo em que a reforma foi pen-
sada e está a ser desenvolvida, há um princípio muito claro para 
mim, e que é que não pode haver políticas públicas que igno-
rem a mais recente evidência conceptual e empírica. Portanto, 
necessariamente temos que ter em consideração o que mais 
recente há a nível internacional e construirmos políticas públi-
cas em cima disso. Por isso fomos à procura dos consensos da 
Organização Mundial de Saúde e de muitas outras recomenda-
ções que estão acessíveis a toda a gente. Não descobrimos nada 
de novo.

E definimos uma estratégia, que tem três dimensões: a 
missão, a visão e os objetivos. E chamava atenção para dois 
aspetos. De acordo com isto, entendemos que a intervenção 
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no domicílio deve ser o pilar fundamental desta reforma. Se 
perguntar a esta assembleia onde gostariam de envelhecer a 
maioria de vós, por certo, quererá envelhecer em casa. E é exa-
tamente indo ao encontro dessa expectativa da população que 
vertemos isso quer na missão quer na visão.

O segundo aspeto é que aquilo que está bem feito não se 
mexe, não estraguemos. Os objetivos são os de 2006 e estão 
perfeitos, portanto, vamos dar continuidade.

A seguir definimos uma série de eixos estratégicos, cuja 
maioria deles fazem parte do Programa do Governo, com os 
quais me sinto perfeitamente confortável e acrescentámos al-
guns que nos pareceram pertinentes. Esses eixos são: o reforço 
do modelo de abordagem integrada previsto no Decreto-Lei n.º 
101/2006, de 6 de junho; o reforço dos cuidados continuados 
integrados prestados no domicílio e em ambulatório; o refor-
ço da capacidade de resposta da RNCCI através do aumento 
do número de vagas; o reconhecimento e apoio a cuidadores 
informais que apoiam as pessoas dependentes; o reforço da in-
vestigação e integração de TIC e de Ambientes de Vida Assistida 
(AVA); e o incremento da formação e da Governação Integrada 
de Saúde e Apoio Social.

A coordenação também está definida, neste momento exis-
te uma liderança. E com base nisso definimos um conjunto de 
estratégias que vou passar de forma breve.

Começa por olhar para o que temos e pretender dar-lhe 
ainda melhores condições. Ou seja, lançar um olhar crítico para 
o que andamos a fazer. Sabemos que há exemplos excelentes, 
mas também sabemos que outras nem tanto e não podemos 
tapar o Sol com a peneira. E sabemos ainda que durante algum 
tempo, por não ter havido liderança, havia algumas críticas de 
que havia critérios diferentes de região para região. Os critérios 
de qualidade de unidades deste tipo têm que ser iguais em todo 
o País e estamos a trabalhar a este nível, no sentido de revermos 
procedimentos e critérios e de os colocarmos num patamar de 
qualidade que não deixe dúvidas a ninguém e de que estão ali-
nhados com o que se pretende da RNCCI, que é a reabilitação e 
reintegração das pessoas.

Depois, precisamos de qualificar os atores, que é um pas-
so fundamental, porque prestar cuidados nesta Rede não é o 
mesmo que o fazer num hospital. A filosofia é diferente. Na 
Rede precisamos de estar preocupados com as patologias, mas 
mais preocupados com as repercussões da patologia no nível 
de independência da pessoa. A questão da dependência versus 
independência é o foco da nossa intervenção. Para isso precisa-
mos de formar os diversos profissionais que intervêm junto das 
pessoas. A questão da formação e do desenvolvimento de com-
petências para a reabilitação estão sistematicamente na ordem 
do dia e têm que estar num plano desta natureza.

Há diversos problemas que estão perfeitamente identifica-
dos, mas vou referir apenas um e que tem que ver com aquilo 
que até agora se chamava processo de sinalização-referencia-
ção. E isto consiste em tudo o que acontece entre alguém en-
tender que determinada pessoa precisa de ir para a Rede até 
ao momento de chegar à Rede. Temos um problema com algu-
ma delicadeza, que interfere com a vida de todos nós, que tem 
que ver com o enorme tempo que leva este processo e com 
a sua excessiva burocratização. Isto mereceu a nossa priorida-
de absoluta de intervenção, porque este tempo de resposta de 
todos os atores é muito longo e aquilo que está praticamente 
concluído é para que este processo decorra dentro do tempo de 
internamento das pessoas. Ou seja, o processo de referencia-
ção não pode ser motivo para que a pessoa continue a aguardar 
vez dentro do hospital. Até porque cada dia que o doente passa 
no hospital aumenta exponencialmente o risco de morte pelas 
mais diversas razões. Espero que este novo processo esteja no 
terreno dentro em breve e vai ser totalmente desmaterializado, 
isto é, não vai haver um único papel, à exceção do termo de 
aceitação que tem que ter a assinatura da pessoa.

Para além disto, chamar a atenção para a priorização das 
respostas domiciliadas, que já vos tinha falado. Estas respostas 
são a nossa principal prioridade. Sei que ao dizer isto estou a 
assumir um risco enorme, porque a concretização desta medida 

em concreto não depende exclusivamente de mim. Como sa-
bem, estas equipas, até ao momento, são públicas, não há 
equipas de IPSS ou do setor privado. E o setor público tem as 
dificuldades de contratação que todos conhecemos, por isso, 
quando digo que esta é a grande aposta e que a queremos mui-
to desenvolver, é um risco. 

Agora, é preciso provarmos que a resposta que é dada por 
estas equipas é de tal modo diferenciada que justifica o inves-
timento. Justificar porque deve o investimento ser feito prefe-
rencialmente aqui e não em mais institucionalização é algo que 
precisamos de fazer. E para isso está já em curso o desenvol-
vimento de um projeto que prevê a criação de equipas-piloto, 
devidamente dotadas de competências, estrategicamente colo-
cadas em todo o País, e que sejam significativas para o fluxo de 
doentes para os principais hospitais deste País, e devidamente 
articuladas no terreno com as restantes estruturas. E, atenção, 
aqui há imenso espaço para dois tipos de estruturas, sendo que 
uma delas são as IPSS. Ou seja, o que estas equipas levam são 
os cuidados de saúde que aquelas pessoas precisam, todavia as 
pessoas que estão em casa precisam de muitos mais do que só 
cuidados de saúde. Estas pessoas precisam de higiene da habi-
tação e da roupa, da alimentação e de outras ajudas, que não 
têm que ser dadas pelos profissionais de saúde.

É absolutamente necessário que construamos complemen-
taridades efetivas no terreno para conseguirmos levar uma res-
posta integrada.

O segundo desafio que fica é para as autarquias, que são 
peça fundamental, porque o ambiente é um elemento terapêu-
tico fundamental para estas pessoas. O nível de dependência 
não decorre só do nível de lesão estrutural que o doente possa 
ter, mas decorre também do contexto em que está inserido. Se 
a casa tiver barreiras arquitetónicas que impeçam a passagem 
de uma cadeira de rodas, o nível de dependência é muito maior. 
E nestas circunstâncias é necessário fazer pequenas adaptações 
na casa das pessoas para que elas possam permanecer lá em 
segurança e com qualidade de vida. Por isso é necessário este 
tipo de parceiros como as autarquias.

ECCI são o pilar fundamental da reforma, levar os cuidados 
a casa das pessoas, mas há ainda mais duas ideias. Tenho dados 
que me permitem afirmar que em algumas partes deste País, e 
agora estou a falar de todas as respostas para a dependência, já 
está a acontecer a haver mais oferta institucionalizada do que 
procura e dizer-vos que em algumas partes deste País este fe-
nómeno vai ser muito maior. E basta olhar para os dados demo-
gráficos, para além de que há fenómenos de desertificação do 
Interior. Há aqui muitos cuidados a ter para evitar que no futuro 
tenhamos mais dificuldades.

Avançando para vos falar de como levar estes cuidados às 
áreas mais deficitárias, Lisboa e Porto, por esta ordem. Lisboa 
tem uma carência brutal, diria que está a um nível muito mau, 
com a agravante de ter uma zona velha da cidade muito enve-
lhecida demograficamente e de ter grandes hospitais que siste-
maticamente estão a drenar este tipo de pessoas com necessi-
dade deste tipo de resposta. Portanto, há aqui uma necessidade 
muito grande de investimento.

O outro aspeto de que vos queria falar é o da saúde mental. 
Já várias pessoas me perguntaram hoje quando é que a resposta 
para a saúde mental arranca, por mim arrancava hoje, mas não 
depende só de mim. Naquilo que diz respeito à Coordenação 
posso-vos dizer que o trabalho de casa está feito. Por nós pode 
arrancar hoje, agora isto implica um conjunto enorme de ou-
tros setores que precisamos que eles também concluam os seus 
trabalhos.

Mas deixo uma mensagem importante: Por favor, deem voz 
a quem não a tem. É bom que tenhamos consciência que as 
respostas para a saúde mental andam a ser faladas há quase 10 
anos. As respostas para a dependência psicossocial andam a ser 
dialogadas há quase 10 anos e não temos tempo para esperar 
mais. Porém, para isso a sociedade civil tem que ter voz e dizer 
claramente que é urgente que esta resposta apareça. Sem isso 
ela poderá sofrer ainda algum atraso.

A ligação à Academia é um aspeto que nos parece 

fundamental. Precisamos de conhecer melhor a nossa realida-
de, os doentes que temos, se a Rede está a dar respostas ade-
quadas a esses doentes. Há tempos veio parar-me à mão um 
estudo da Universidade do Minho que demonstra os resultados 
em saúde conseguidos na Rede, mas precisamos de muito mais 
trabalho a este nível. Precisamos de parcerias muito próximas 
com a Academia e temos que aproveitar o momento presente, 
que é o de um quadro comunitário específico que valoriza muito 
o desenvolvimento do conhecimento, então vamos aproveitar. 
E assim consigamos não apenas conhecer melhor, mas também 
desenvolver projetos inovadores para este tipo de respostas.

Finalmente, um aspeto de que já vos falei no início e com o 
qual vou terminar, que é a questão da qualidade. Em princípio 
no próximo ano vamos ter pela primeira vez alguns sinais de 
contratualização na Rede. Ou seja, a possibilidade de contratua-
lizar com as entidades prestadoras um conjunto de indicadores. 
É o primeiro passo para chegarmos a patamares superiores e 
estes são que os indicadores sejam absolutamente transparen-
tes. E vamos convidar as entidades prestadoras a divulgarem 
os seus indicadores, para que toda a gente saiba a qualidade 
dos cuidados que ali são prestados. Para além disso, esses in-
dicadores serão um elemento essencial nos níveis seguintes de 
contratualização.

Só para terem uma noção, o pagamento que é feito às en-
tidades prestadoras é feito por capitação, tem que ver com o 
número de pessoas internadas. Não conta nada o nível de de-
pendência, como não conta nada os indicadores de qualida-
de, porque o pagamento é exatamente igual para realidades 
diferentes que têm custos diferentes. Num futuro sistema de 
contratualização estes aspetos têm que ser considerados no 
financiamento.

E termino dizendo-vos que sem a vossa colaboração a 
RNCCI seriam meia dúzia de unidades públicas, absolutamente 
insuficientes para as necessidades da população. Assim conti-
nua ainda a ser insuficiente, mas, apesar de tudo, tem já uma 
dimensão territorial que é considerável. Por isso vos agradeço 
e esperamos poder continuar a contar com a vossa prestimosa 
colaboração.

APRESENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

JOANA BRAZÃO CACHULO
Associação Fernão Mendes Pinto (Coimbra)

Cumprimento todos os presentes e é uma honra estar aqui 
para apresentar a forma como a Associação Fernão Mendes 
Pinto organiza e operacionaliza a sua prestação de cuidados de 
saúde. Dizer-vos também que o objetivo hoje é evidenciar boas 
práticas como agente enzimático da prestação de cuidados de 
qualidade capazes de responder com eficácia às necessidades 
em saúde dos nossos doentes.

Em primeiro vou fazer uma breve apresentação da Unidade 
de Cuidados Continuados da Associação, onde temos uma uni-
dade de convalescença, com 20 camas, uma unidade de média 
duração e manutenção, com 42 camas, e uma unidade de longa 
duração e manutenção, com 30 camas. Esta foi a primeira uni-
dade do País a efetivar o decreto-lei n.º 101 e, desta forma, co-
memorámos este ano, tal como a RNCCI, 10 anos de existência.

Isto representa uma capacidade instalada de 92 camas e de 
220 episódios de internamento por ano, sendo esta tendência 
crescente face ao aumento do número de camas que tivemos 
em agosto.

Em termos de governação clínica e para fazer aquilo que 
importa fazer em termos de gerar valor para o doente, que é 
coloca-lo no centro do sistema, garantir a segurança a par da 
adequação dos cuidados e responder às suas necessidades e 
expectativas, usamos um modelo de implementação de boas 
práticas, que vai permitir à Associação prestar os cuidados ne-
cessários de forma eficiente.

Permitam-me dizer que, antes de apresentar o modelo, que 
a razão de implementação de boas práticas se prende com a ne-
cessidade de identificar os nossos problemas e dar resposta aos 
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mesmos através da implementação de práticas que venham a 
dar resultado e que estes sejam ganhos em saúde para o doen-
te. Os ganhos em saúde nunca estão ganhos, estes estarão sem-
pre a ser desenvolvidos, pelo que temos que estar sempre a dar 
resposta às necessidades do doente.

Em termos de operacionalização do modelo, é feito em 
primeiro lugar uma avaliação de desempenho dos cuidados 
prestados e que se foca essencialmente na eficiência e na qua-
lidade (estrutura, processos e resultados). Esta avaliação de de-
sempenho vai permitir aplicar uma série de indicadores que nos 
mostram se estamos a ser eficientes e eficazes e se a qualidade 
dos cuidados prestados, ou seja, de acordo com as práticas que 
traduzem bons resultados e segundo a medicina baseada na 
evidência. Nesta avaliação damos prioridade à análise dos indi-
cadores que apresentam pior performance.

Neste caso, identificamos o problema, geramos e definimos 
medidas de melhoria, acompanhadas de um conjunto de ações 
a serem colocadas em prática. Estas soluções passam sempre 
pela implementação de guidelines e Normas de Orientação 
Clínica e protocolos clínicos que visam as boas práticas na pres-
tação dos cuidados de saúde. O que se pretende é ir melhoran-
do os processos e resultados.

E temos que ser humildes naquilo que fazemos, na justa 
medida em que temos consciência de que nem tudo o que é fei-
to é feito sob as melhores práticas. Ou seja, temos que ter a ca-
pacidade de identificar aquilo que está menos bem e transfor-
mar os pontos fracos em oportunidades de melhoria. Só posso 
dizer que as práticas são boas se elas resolverem os problemas 
e se melhorarem os resultados em saúde.

E a melhoria dos outcomes compreende não só a melho-
ria do estado de saúde do doente, mas também a melhoria da 
qualidade de vida, a diminuição dos anos de vida vividos com 
incapacidade e a melhoria da equidade, a par da garantia e da 
qualidade na prestação dos cuidados. E é deste conjunto de va-
riáveis que os doentes vão ter perceção da satisfação dos cuida-
dos que prestamos.

A racionalização de recursos e a redução de desperdício ba-
seia-se nas boas práticas pois torna possível um escrutínio ade-
quado dos recursos. Isto é, deixamos de fazer coisas aos doen-
tes que eles não necessitam e que não vão alterar o seu estado 
de saúde e, em demasia, até podem complicar o estado clínico.

A forma como implementamos este modelo passa por rea-
lizarmos mensalmente uma reunião de avaliação e monitoriza-
ção. Nesta reunião estão as várias lideranças da equipa multidis-
ciplinar, em que a gestora da unidade apresenta os resultados 
da avaliação de desempenho. Estes resultados são analisados 
para no caso dos de menor performance sejam encontradas es-
tratégias de melhoria.

O foco da nossa análise recai sempre nos indicadores co-
mo a demora média observada versus a esperada, o número de 
doentes recuperados, a novas admissões e a altas proteladas. 

Posso dizer-vos que fruto dos resultados das reuniões de 
avaliação que temos vindo a fazer, os principais desafios que se 
têm colocado à Associação na prestação de cuidados continua-
dos integrados se referem à necessidade de reduzir a demora 
média nas várias tipologias de intervenção, redução de ocorrên-
cia de quedas e de úlceras de pressão, na minimização das altas 
proteladas por motivo de alguns indicadores menos positivos 
na recuperação do doente e ainda no fluxo de doentes.

A questão que aqui se coloca é: Como é que com os mes-
mos recursos se pode aumentar os ganhos em saúde para os 
doentes não aumentando os gastos de recursos?

A resposta a esta questão está na implementação de boas 
práticas clínicas. Estas permitem-nos padronizar a atividade as-
sistencial, antecipar as necessidades dos doentes, tomar deci-
sões assistenciais baseadas na melhoria da evidência científica 
e tornar a prestação de cuidados mais efetiva, incrementando 
assim resultados em saúde, em inovação e promovendo o tra-
balho em equipa.

Do conjunto de práticas utilizadas na nossa Associação, 
passo a apresentar aquelas com mais representatividade tive-
ram em ganhos de saúde para os doentes e aquelas que mais 

facilmente podem replicar nas vossas instituições, nomeada-
mente a guideline de prevenção de quedas.

Com a implementação que fizemos desta guideline preten-
demos a redução das quedas em 60% e assim minimizar a ocor-
rência da queda e o dano dela decorrente, garantindo a efetivi-
dade dos cuidados multiprofissionais e a segurança do doente.

De uma forma geral, na aplicação desta guideline é feita 
uma triagem do risco de queda no doente no momento da ad-
missão, utilizando a Escala Morse, que classifica grau de risco 
que o doente apresenta para cair possibilitando orientar inter-
venções multidisciplinares necessária para evitar a ocorrência 
de queda. Com base no seu perfil é colocada uma pulseira de 
cor diferente, correspondendo a cada cor um protocolo clínico 
de atuação. O doente é avaliado semanalmente, que é incluída 
no plano terapêutico. Isto permitiu-nos ainda criar um sistema 
de notificação de quedas pela via do seu registo permitindo-nos 
monitorizar a ocorrência das mesmas. 

Os ganhos que obtivemos com esta prática foram incre-
mentais e ganhos em saúde para o doente, ganho incremental 
em qualidade e custo-efetividade, porque conseguimos reduzir 
em cerca de 60% a ocorrência de quedas e ainda reduzir em 
37,5% as altas proteladas por motivo das quedas. 

Outra boa prática que vos trago tem que ver com o apa-
recimento de úlceras por pressão nos doentes. Estas úlceras 
eram uma grande problemática com que nos defrontávamos e 
tínhamos uma taxa de ocorrência de cerca de 21%. Verificámos 
que estas surgiam pela imensa variedade das práticas clínicas 
utilizadas. Os profissionais não seguiam todos a mesma linha de 
atuação, cada um fazia consoante a formação que tinha.

Desenvolvemos então um programa «Stop às úlceras» com 
o objetivo de reduzir entre 50% a 60% a sua ocorrência. O pro-
grama consiste na utilização da norma de orientação clínica da 
DGS, para avaliar o risco que o doente apresentava para desen-
volver úlceras por pressão e na aplicação da escala de Barden 
no momento da admissão. Na definição do perfil do doente uti-
lizamos também a avaliação do estado da pele para que fossem 
aplicadas uma série de guidelines internacionais, como o GAIF, 
um grupo que se dedica à investigação em feridas.

No caso de o doente já chegar à instituição com uma úlcera 
por pressão, aplicamos-lhe também um protocolo terapêutico 
que adotámos do GAIF.

Para obstar à variabilidade das práticas clínicas colocámos 
em prática um programa formativo para os enfermeiros desen-
volverem competências específicas na prevenção e tratamento 
destas úlceras.

O que conseguimos foram ganhos incrementais em quali-
dade dos cuidados de saúde prestados e ganhos em saúde para 
os doentes. E conseguimos ganhos incrementais em custo-efe-
tividade, pois conseguimos menores custos na operacionaliza-
ção da prevenção face aos custos de tratamento da úlcera por 
pressão.

Estes resultados traduziram-se na redução em cerca de 60% 
de úlceras por pressão, onde o maior ganho foi na taxa de pre-
valência, ou seja, no número de novos casos, que reduzimos em 
45%.

E que caminho a percorrer e para onde caminhamos?
Bem, caminhamos com a prioridade absoluta de dar a 

todos os nossos doentes todos os cuidados que necessitam, 
contribuindo, assim, para diminuição peso da dependência e 
cronicidade, através da implementação gradual e contínua de 
melhores e mais inovadoras práticas de cuidados de saúde, 
pretendendo-se para o efeito: estender a implementação de 
normas de orientação clínica e guidelines a toda a atividade as-
sistencial, melhorando a nossa performance ao nível da estrutu-
ra, processos e resultados; fazer parte integrante do consórcio 
do Centro PT-Health Alliance, que compreende um processo de 
desenvolvimento internacional na área da saúde ao nível da re-
gião Centro, com o objetivo de desenvolvermos para aplicação 
nacional um conjunto de normas de orientação clínica, guideli-
nes e protocolos assistenciais específicos da prestação de cui-
dados continuados integrados, os quais permitem alcançar na 
nossa instituição e nas demais UCCI resultados de excelência, 

potenciando novas oportunidades científicas e formação dos 
profissionais de saúde.

Segundo a nossa experiência, as boas práticas na presta-
ção de cuidados de saúde promovem a qualidade dos cuida-
dos prestados e, ao mesmo tempo, melhoram os resultados 
em saúde. Por outro lado, permitem obter inovação, moder-
nização e aperfeiçoamento em termos de processos, os quais 
resultam no desenvolvimento de uma cultura de segurança do 
doente, numa maior adequação dos cuidados face às neces-
sidades dos doentes. Isto tendo em conta o novo paradigma 
assistencial com que nos deparamos pela via das caraterísticas 
dos doentes multicronicidade associada a comorbilidades, as 
quais nos levam a desenvolver uma abordagem cada vez mais 
multidisciplinar da doença.

Por sua vez, as boas práticas melhoraram o interface entre 
a Associação Fernão Mendes Pinto e os seus doentes, através 
da colocação dos mesmos no centro do sistema e tornaram 
possível com os mesmos recursos disponíveis aumentar os 
ganhos em saúde dos doentes, ou seja, fazer mais com os 
mesmos recursos.

Por fim, as boas práticas necessitam de ser disseminadas, 
o progresso celebrado e, em lugar de indicar culpados, é ne-
cessário comunicar e promover os bons resultados. 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE 
EM ARTICULAÇÃO COM A CNIS

FELISMINA MENDES
Investigadora da Universidade de Évora

Cumprimento todos os presentes e vou apresentar um 
trabalho que estamos a desenvolver há pouco tempo, mas 
que espero que seja por muito tempo.

Este projeto, que emana de um protocolo que estabele-
cemos com a CNIS, foi candidatado ao Alentejo 2020 e aceite. 
Como podem ver este projeto tem que ver com o Envelhecer 
com Segurança no Alentejo (Prevenir as Quedas e a Violência 
sobre Idosos) – Compreender para Agir.

E por que é que decidimos avançar com este projeto? 
Porque há, de facto, problemas societais no Alentejo e um 
deles é o envelhecimento. Através da concretização deste pro-
jeto pensamos proporcionar bens e serviços que respondam 
às necessidades sentidas pelos idosos e instituições, do setor 
público e social, no presente e no futuro e contribuir para a 
promoção do envelhecimento em segurança dos idosos.

Neste projeto ESACA, a preocupação solidária é uma cons-
tante, tal como o respeito pela dimensão humana e o combate 
à exclusão social. A primazia é e foi dada às pessoas e existe 
a assunção de responsabilidades, quer individuais quer cole-
tivas, na prevenção da ocorrência quedas e na luta contra a 
violência sobre os idosos, garantindo um envelhecimento sem 
medo, sem lesões, sem incapacidades e sem dependência 
social.

Quanto aos nossos parceiros, este projeto foi estrutura-
do em estreita colaboração com os stakeholders comunitá-
rios da região que aceitaram participar, nomeadamente a 
Administração Regional de Saúde (ARSA), Câmara Municipal 
de Évora (CME) e a CNIS.  

A justificação para este tema concreto prende-se com o 
impacto e os elevados custos que as quedas e a violência têm, 
não apenas para o idoso mas também em termos familiares, 
comunitários, sociais, de saúde e económicos. O conhecimen-
to e o trabalho reconhecido (nacional e internacionalmente) 
já desenvolvido pelos membros da equipa de investigação, 
nestas áreas.

Também os custos de saúde, da dependência e da institu-
cionalização (associados às quedas dos idosos), exigem cada 
vez mais recursos por parte da sociedade e têm implicações 
socioeconómicas diretas e indiretas. Segundo o Relatório do 
Center of Disease Control, realizado por Dellinger & Stevens 
(2006), os custos médicos com as quedas eram de 19 mil 
milhões de dólares para as quedas não fatais e continuam a 
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crescer. Estes custos englobam tudo o que lhes está associado 
e todos os impactos.

E este valor associado às quedas inclui: os custos com a 
assistência de emergência; o internamento; a reabilitação, as 
unidades de convalescença; as visitas domiciliárias; e os tra-
tamentos e as mudanças no domicílio (Shumway et al., 2009; 
Stevens, et al., 2006; Roudsari et al., 2005).

Muitas vezes para conseguirmos a aprovação dos nossos 
projetos, uma das partes em que mais insistimos é na justifica-
ção e a utilidade social e societal desse mesmo projeto. Nesse 
sentido, diversos autores têm salientado a importância dos 
programas de prevenção que envolvem os idosos e a socieda-
de (Galbraith et al., 2013), sendo a prevenção das quedas uma 
ação prioritária nos últimos anos, em especial da Comissão 
Europeia, nomeadamente através da iniciativa «Active and 
Healthy Ageing» (2015). 

E devo-vos dizer que grande parte desta equipa trabalha 
em conjunto com um comité europeu que discute estratégias 
e novos estudos sobre o envelhecimento ativo e saudável.

Sobre a violência sobre os idosos, realidade que todos 
conhecemos, verifica-se que embora o seu reconhecimento 
público como um problema médico e social seja recente, es-
te não é um fenómeno novo e tem sido o contínuo aumen-
to de idosos a dar visibilidade a este fenómeno (Pires, 2009; 
Gonçalves, 2006).  

A violência sobre os idosos resulta de um combinação de 
fatores individuais (vítima e agressor), contextuais e socio-
culturais e as representações coletivas da violência congre-
gam mitos, crenças e estereótipos (INSA, 2014; Daichman et 
al, 2008; Ferreira-Alves, 2005), que importa ultrapassar.

No fundo, quer as quedas quer a violência sobre idosos 
são problemas que envolvem inúmeras variáveis que é ne-
cessário controlar. Não está em causa apenas a variável indi-
vidual, há todo um contexto sócio cultural que, muitas vezes, 
oculta estes fenómenos, pelo que importa também trabalhar 
com a comunidade onde isto acontece.

A violência e os maus-tratos estão também associados ao 
aumento da morbilidade e mortalidade nos idosos (Cooper, 
2008; Lachs, 1998). E todos sabemos que fatores como a vul-
nerabilidade, a fragilidade, o isolamento, o empobrecimento 
e a dependência financeira concorrem para o aumento da 
ocorrência de violência sobre os idosos (Bitencourt, et al, 
2007; Ferreira-Alves, 2005). Isto significa que é preciso agir e 
controlar estes fatores.

Já os grandes objetivos para este projeto são: Promover 
o envelhecimento com segurança dos idosos no Alentejo; 
compreender e prevenir as quedas e lesões em idosos insti-
tucionalizados e não institucionalizados; compreender e pre-
venir as situações de violência nas representações e práticas 
dos diferentes atores institucionais da violência sobre os ido-
sos; e diminuir os custos individuais, sociais e económicos 
inerentes às quedas e à violência sobre idosos. 

Como objetivos operacionais delineámos o seguinte: 
Testar e validar o Modelo Dinâmico de Intervenção para 
Prevenção de Quedas em Idosos não Institucionalizados 
(MDIPQnI) e quando o conseguirmos fazer estará associado 
o registo de uma patente, o que em Portugal é muito valori-
zado; criar o Modelo de Segurança para Prevenção de Lesão 
por Queda em Idosos Institucionalizados e/ou Internados 
(MSPLQII); construir um software para diagnóstico do risco 
e perfil individual de intervenção nas quedas e lesões em 
idosos institucionalizados e não institucionalizados; criar o 
Modelo Integrado de Prevenção da Violência sobre Idosos 
(MIPVI); construir um software de determinação do perfil in-
dividual de risco de violência; estabelecer programas integra-
dos e multidisciplinares de intervenção para prevenção das 
quedas e lesões e da violência contra idosos. 

Os métodos a que recorremos foram três estudos trans-
versais, um deles com «follow up», que visam a criação dos 
Modelos Dinâmicos de Intervenção: Prevenção de Quedas 
em Idosos não Institucionalizados; Prevenção de Quedas 
em Idosos Institucionalizados; Prevenção da Violência 

sobre os Idosos. E ainda a criação de um laboratório de 
Gerontopsicomotricidade para conceber e testar os progra-
mas de intervenção mais eficazes.

Este último não aparece como um dos objetivos explíci-
tos, mas em termos operacionais, para nós, é fundamental 
criar este laboratório. E uma parte significativa que este pro-
jeto recebeu vai ser canalizada para a montagem deste labo-
ratório, que ficará nas instalações da Escola de Enfermagem 
de Évora, porque fica no recinto do hospital e é atrativo para 
os idosos e suas famílias se deslocarem até lá. Este labora-
tório, durante todo o tempo que funcionar, prestará sempre 
serviços gratuitos a toda a população que dele necessitar. 
Esta é uma das condições do projeto e do seu financiamento. 
Com este projeto não podemos criar serviços que sejam co-
brados às populações.

Os investimentos de natureza imaterial, e aqui entra 
a parceria com a CNIS, apesar de não ter aqui o nome das 
instituições onde iremos começar a recolher dados estão si-
tuados maioritariamente no concelho de Évora, mas inclui 
outros, como Reguengos de Monsaraz, Arraiolos, Montemor-
o-Novo, Estremoz e Mora.

Em termos de resultados esperados, pretendemos obter 
indicadores, conseguir a patente de um equipamento poten-
cialmente comercializável, isto tem um kit associado com 
testes e dispositivos multimédia de avaliação, diagnóstico e 
prescrição de medidas/programas preventivos, e aumentar 
a segurança dos idosos do Alentejo, diminuindo as quedas e 
consequentes lesões, bem como da violência exercida sobre 
os idosos.

A equipa de investigação é grande e engloba pessoas de 
diferentes áreas da Universidade, como a enfermagem e da 
saúde mais geral, do desporto e motricidade humana e da 
área da informática.

Este é um projeto de três anos, portanto um projeto de 
fôlego, teve início formal no dia 1 de junho de 2016, porque 
houve atrasos na apresentação dos resultados finais, e deve 
terminar formalmente em 31 de dezembro de 2018. No en-
tanto, os gestores do projeto, da CCDR Alentejo, ponderam 
alargar este prazo para cumprir os três anos.

O financiamento obtido foram 590 mil euros. É muito di-
nheiro, mas também temos muita coisa para fazer e onde o 
gastar. E devo-vos dizer que nesta experiência como coorde-
nadora, o mais difícil de fazer é gastar o dinheiro. De todo o 
equipamento que já pedi para o laboratório, o que consegui 
foram quatro réguas de metal. 

Quero que saibam que há vontade das instituições em 
colaborar, quer sejam as IPSS quer as da academia. Penso 
que, neste momento, há vontade da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia de agilizar processos. Toda a parte orçamen-
tal do projeto depende do Ministério das Finanças, portanto, 
por muito que se tente agilizar pelos outros lados, quando 
chega à altura dos momentos concursais é o inferno.

Este é o projeto que está em curso e espero voltar aqui 
um dia para vos apresentar os resultados.

Temos um outro projeto, mas ainda não sabemos se será 
financiado e que apresentámos em parceria com a UDIPSS 
Évora e que tem um financiamento máximo de 150 mil euros.

A nossa meta com este projeto é contribuir para a sus-
tentabilidade e desenvolvimento das IPSS, impulsionando 
atividades económicas inovadoras, assentes em tecnologias 
e modelos operacionais de resposta a oportunidades de 
mercado no domínio da saúde humana.

Os objetivos são avaliar a capacidade instalada e as prá-
ticas promotoras de estilos de vida saudáveis, prevenção da 
doença e reabilitação na população utilizadora das IPSS as-
sociadas da UDIPSS e criar um «living lab» de saúde nestas 
organizações.

É um estudo transversal, em que iremos recolher dados 
de saúde junto da população utilizadora e iremos analisar os 
contextos ecológicos, organizacionais e a prestação de cuida-
dos nestas IPSS.

O que pretendemos é mapear as condições de saúde da 
população, mapear os contextos ecológicos, organizacionais 
e de saúde, conseguir guidelines de atuação, construir um 
software de gestão integrada dos cuidados de saúde e criar 
o tal «living lab», a que demos o nome de «Laços de Saúde».

O «living lab» reunirá recursos e stakeholders a atua-
rem na área da saúde com qualidade e sustentabilidade. 
Este «modelo de negócio» decorre das novas conceções da 
Economia Social e visa assegurar que as IPSS continuem a sua 
missão com a qualidade que se exige e responder à procura 
crescente dos seus serviços numa ótica de sustentabilidade 
económica e ambiental. O «living lab» incorpora conheci-
mento e tecnologia presente na Academia, tornando-se um 
espaço de resposta a desafios sociais e societais e também 
um contexto de inovação, quer tecnológica quer de negócio.

Agora resta-nos aguardar para ver o que acontece com 
este projeto.
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Vamos, desde já, dar início ao nosso segundo painel sobre 
Envelhecimento Ativo. O primeiro convidado é o doutor Francisco 
George, diretor-geral de Saúde, cargo que exerce há alguns anos. 
Vamos, então, ouvi-lo relativamente à estratégia para o envelhe-
cimento ativo e saudável.

ESTRATÉGIA PARA O ENVELHECIMENTO 
 ATIVO E SAUDÁVEL

FRANCISCO GEORGE
Diretor-Geral de Saúde

Endereço as minhas palavras mais na perspetiva de organi-
zar o pensamento para podermos depois todos refletir. Não vou 
falar da estratégia que acabámos de desenhar para o envelheci-
mento ativo, uma vez que ainda está para publicação no Diário da 
República, mas que foi aprovada a 15 de setembro aqui na cidade 
de Coimbra.

E não valeria a pena falar dessa estratégia antes da publica-
ção iminente, pelo que irei organizar algumas ideias em torno do 
envelhecimento ativo. 

Não levem a mal, mas o conceito não é claro. Se pergun-
tarmos a 100 cidadãos portugueses o que entendem por enve-
lhecimento ativo, as respostas não iriam ser unânimes e estou 
certo de que seria possível ter mudado no início esta expressão. 
Envelhecimento ativo não deve ser a melhor expressão para de-
signar aquilo que queremos. O processo de envelhecimento é 
inevitável, mas depois este sufixo ativo não é, provavelmente, 
muito inteligível. Perguntariam: o que é que pensamos, em ter-
mos de conceito, sobre este processo de envelhecimento ativo? 
Antes de mais nada, e nisto todos temos razão, há que distinguir 
o envelhecimento ativo da idade da cronologia biológica no ciclo 
de vida. Normalmente, como sabem, a idade infantil é até um 
ano, depois temos o período de criança até aos cinco, a idade ju-
venil – há também uma discussão muito larga sobre o conceito 
de juventude e adolescência –, depois a idade adulta e por aí fo-
ra. Há colegas nossos que põem barreiras biológicas e de idade, 
naturalmente, e no envelhecimento não se sabe exatamente o 
início deste processo. 

É também possível dizer que envelhecimento é desde que se 
nasce. O que é verdade é que há um processo que pretendemos 
que mesmo aqueles que se consideram envelhecidos mante-
nham atividade.

É um envelhecimento acompanhado de atividade, se quise-
rem, inclusivo, mas também mais independente ou menos de-
pendente, com mais saúde. Ou seja, com aspetos de qualidade 
de vida bons, o mais possível. 

Portanto, envelhecimento ativo é independente do grupo 
etário a que se pertence. Mas não podemos ignorar que o nosso 
País agora tem uma população residente mais pequena do que 
há poucos anos, somos 10 milhões e 350 mil residentes no nosso 
País. Neste contexto temos mais de um milhão que tem uma ida-
de superior a 75 anos. Mais de um milhão. 

Já não fui aos 65 anos das antigas estatísticas e estou a co-
locar aqui a linha nos 75. Deste milhão, temos mais de 270 mil 
com idade igual ou superior a 85 anos e convenhamos que aos 
85 anos uma pessoa está de forma clara envelhecida. E temos 
mais de quatro mil portugueses com 100 ou mais anos de idade. 
Este número sobe todos os anos. Todos os anos temos uma maior 
percentagem de portugueses com idade superior a 85 anos, por-
tanto neste momento são já 275 mil e para o ano deverão ser 
próximos de 280 mil.

Isto quer dizer que temos, e não é um fenómeno novo, o que 

os demógrafos chamam de transição demográfica. Há já aqui ca-
da vez mais uma proporção elevada de portugueses com idade 
avançada. Em termos de envelhecimento, estrategicamente sa-
bíamos que iria acontecer esta realidade de hoje.

Portanto, mais população idosa neste contexto da transição 
demográfica, mas também outra questão que aqui não pode ser 
ignorada que é aquilo a que chamamos a transição epidemiológi-
ca que é a maior frequência de doenças crónicas, como a diabe-
tes, o cancro, a obesidade, as doenças cardiovasculares, nestes 
grupos etários. No contexto dos nossos trabalhos o que é essen-
cial é assegurar maior qualidade de vida que medimos de forma 
compreensível e que aqui vou expor. 

O que que temos de fazer é prolongar a vida de todos. Este 
é o objetivo primordial da saúde pública, prolongar a vida de to-
dos através de uma ação organizada. Por isso é tão importante 
trabalharmos com as instituições de solidariedade. Ainda hoje 
não conhecemos o retrato com boa definição das instituições e 
também dos seus recursos, das suas necessidade e do impacto do 
seu trabalho que têm desenvolvido e articulado com entidades 
do Estado. O que seríamos hoje, vamos admitir como hipótese, 
sem as instituições de solidariedade? Como seria a nossa vida em 
Portugal perante a realidade que é a realidade aritmética do País, 
aquela que citei? O que seria do nosso País com núcleos familia-
res tão centrados no pai, na mãe e nos filhos com esta questão 
nuclear, tão preocupante, com famílias cada vez mais concentra-
das e menos tensas? Como seria se estivéssemos a viver sem as 
instituições de solidariedade?

E é este exercício que tem de ser feito e que tem de ser co-
municado de uma forma muito clara e sem grandes relatórios, 
mas com resumos que possam fazer compreender a todos a im-
portância do trabalho com as instituições de solidariedade. Ainda 
hoje, a propósito da campanha da gripe para o inverno, que tem 
a tónica na proteção das pessoas mais envelhecidas e mais vul-
neráveis portadoras de doenças crónicas, estamos à procura de 
parceiros para alargamos a vacinação a mais pessoas, de forma 
gratuita. No contexto dos nossos trabalhos que todos os anos se 
repetem, porque todos os anos as vacinas são diferentes e todos 
os anos os vírus que circulam são diferentes, estamos interessa-
dos em alargar os pontos de vacinação, pois sabemos que reduz 
as complicações e, portanto, a morte.

No plano estratégico, para efeitos de monitorização e de me-
dição, o que fazemos é saber quantos portugueses com menos 
de 70 anos morreram no ano anterior e no ano anterior a esse e 
quantos portugueses de ano para ano vão festejando mais, em 
termos de proporção, os 70 anos. Se quiserem, existe uma linha 
vermelha que é válida para fins de monitorização, para sabermos 
se ganhamos ou não estamos a ganhar e sabermos se ganha-
mos se mais portugueses festejarem os 70 anos do que no ano 
anterior.

Em números proporcionais, há ainda cerca de 105 mil dos 
portugueses que morrem todos os anos. É a mortalidade geral 
em termos absolutos que varia entre 103-105 mil. Mas dentro 
destes não tem o mesmo significado morrer aos 65 anos ou aos 
90 anos. Portanto, em termos proporcionais, todos os anos va-
mos perceber, pesando a tabela de mortalidade do ano anterior, 
quantos não conseguiram chegar aos 70 anos. O ideal para nós, 
e isso é que é ganhar, é quando nos dizem que temos de ganhar 
em saúde. 

E o que é este conceito de ganhar? Ganhar é, em termos de 
proporção, mais portugueses fazerem 70 anos e o inferir o final 
da vida para além de isto. Esta é a base do conceito para o enve-
lhecimento ativo, porque vamos conseguir reduzir a mortalidade 
prematura, vendo quais são as causas principais de mortalidade 
e de deficiência, mas sabendo quais são as causas, como cancro, 
doenças cardiovasculares e diabetes. Vamos ter de focar a nos-
sa atenção, em termos de plano, no diagnóstico e tratamento 

precoce dessas situações para evitar as complicações que muitas 
vezes estão na origem dos problemas fatais que impedem aque-
les portugueses de atingir esse patamar que estabelecemos.

E hoje já podemos ir mais longe e podemos dizer que entre as 
causas principais das doenças crónicas, que podem acabar com 
a vida antes de tempo, temos de evitar esse desfecho, a alimen-
tação é a responsável principal até em termos percentuais deste 
problema. A alimentação e a ausência de exercício físico.

Fomos ver doença por doença quais eram as causas de mor-
talidade prematura. E agora reparemos nos resultados: 19% são 
os hábitos alimentares, 17% a hipertensão arterial, que se re-
laciona com o sal e, por isso, com hábitos alimentares, e 13% o 
excesso de peso, que se soma também aos hábitos alimentares. 
Se formos somar os 13% aos 17, temos 30% mais os outros 19%, 
observamos que metade das causas de morte estão relacionadas 
com aquilo que comemos.

A morte é inevitável para todos, mas estou a falar da morte 
prematura. Essa é evitável e, em grande parte, o nosso trabalho é 
evitar isso, assim, estamos a ver no nosso horizonte um envelheci-
mento com mais saúde, com mais qualidade, com mais atividade. 

Muitas vezes digo, sem responsabilidade porque não há 
muitos estudos comprovativos no plano científico, que temos 
um problema com a alimentação e que é provável que não co-
nheçamos a melhor forma de nos alimentarmos. A expressão 
da alimentação na morte prematura é tal que permite dizer que 
temos aqui um problema que, 100 anos depois de termos per-
cebido que as calorias têm que ver com o aumento de peso, o 
problema do excesso de peso está na origem da diabetes. Mas 
importa também lembrar que comemos o dobro do sal que de-
veríamos por ida. Temos de comer menos sal. Admitamos que 
não sabemos comer. No conjunto, não sabemos comer e temos 
dificuldade em apontar o caminho.

Os ingleses comem mal e são industrializados. Bacon frito de 
manhã com ovos e com leite amarelo de gordura é o exemplo 
do que não deve ser uma refeição num país tão industrializado 
como aquele. Ainda não sabemos como comer melhor, mas esta 
é uma realidade. Portanto, diria, que o envelhecimento ativo é 
importante nesta perspetiva de estilos de vida mais saudáveis, 
mas que tem por base uma alimentação com menos sal, menos 
açúcar e menos gorduras e, no conjunto, menos calorias, para to-
das as faixas etárias. Isto incluindo aqueles 280 mil portugueses 
que têm 85 e mais anos. Então o que há a fazer? O que há a fazer 
é melhorar a alimentação, sobretudo aquela que é processada, 
produzida ao nível da indústria e daquela que é comercializada 
nos canais de distribuição. 

Na saúde gostaríamos que não houvesse excesso de sal, de 
calorias ou de gorduras e se fôssemos nós a decidir isoladamente, 
não haveria problemas. Mas a verdade é que a alimentação que 
procuramos e que acedemos para o consumo depende de outros 
setores que não o da saúde. 

Neste momento temos problemas com a alimentação infan-
til, temos problemas com a alimentação de adultos, temos pro-
blemas com a diabetes, que está a crescer a um ritmo preocupan-
te. Temos aqui um problema por resolver.

A saúde pública baseia-se no princípio de organizar a socieda-
de para prolongar a vida do cidadão e da população inteira, não 
de grupos, mas com intenção de reduzir iniquidades, dando mais 
a quem mais precisa, como as crianças. Embora estejamos a falar 
do envelhecimento ativo, podíamos falar de crianças e de cresci-
mento saudável das crianças e da alimentação infantil.

As IPSS sabem bem o problema do crescimento saudável, 
porque as crianças deixaram de estar nos parques, deixaram 
de andar de bicicleta, deixaram de andar de trotinete, deixaram 
de andar de triciclo, deixaram de andar de escorrega e estão à 
frente dos monitores e isso vai refletir-se, pois contribui para o 
sedentarismo. No outro dia, no contexto de uma conversa com 



um jornalista, eu dizia que aqueles que mais viajam podem estar 
numa esquina de qualquer cidade americana e ver as famílias a 
passarem com aquela corpulência e com aqueles índices de mas-
sa corporal absolutamente mórbidos… E é o pai, é a mãe, é o fi-
lho, é o neto. É absolutamente chocante em termos de imagem e, 
por isso, dizemos que é preciso falar de obesidade. Mas isto tem 
que ver com a alimentação e o exercício físico ao longo de todo 
o ciclo de vida.

Por isso, o resumo dos resumos é não cedermos às questões 
da alimentação, incluindo no que diz respeito à indústria. Temos 
de regular a indústria. Eles querem a autorregulação através do 
consumo, mas puseram rótulos não inteligíveis. É preciso consu-
mir alimentos livres de riscos, reduzir riscos nessa alimentação e 
promover o exercício físico, como subir escadas, não usar o ele-
vador, convidar a descer a escada desde que tenha corrimão e 
só utilizar o elevador para descer se a escada não tiver corrimão. 
Estas pequenas medidas são muito importantes, mas muitos di-
fíceis de concretizar.

Parece que é fácil trocar o sal por ervas aromáticas. Bem, é 
fácil de dizer, mas é de grande complexidade, tal é presença de 
polos de pressão imensa sobre quem decide em nome de interes-
ses da economia, sempre em nome dos interesses da economia 
e poucas vezes em nome da saúde pública. E se há exemplo que 
as instituições de solidariedade têm dado ao País, para além da 
solidariedade que todos nós aplaudimos, são os contributos que 
têm dado, sucessivamente, à sociedade portuguesa, não só para 
apagar fogos, mas, como de forma estruturada, fazem com que 
os portugueses não só cresçam melhor como envelheçam com 
mais saúde, com mais qualidade de vida.

E digo isto de forma sentida, pois posso comprová-lo. E é des-
ta forma que estamos a trabalhar em conjunto e com toda a rede.

DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO: 
PERSPETIVA DA SPGG

MANUEL CARRAGETA
Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia (SPGG)

O envelhecimento sempre foi uma preocupação do homem, 
já no Antigo Testamento vem o rio da eternidade e umas águas 
mágicas que vão dar ao lago da eternidade, eternidade que sem-
pre foi uma preocupação do homem. Sempre esteve relacionado 
com a água. Sou natural de Évora e tive a possibilidade de consta-
tar que em Évora há também uma fonte da juventude. Quando o 
cardeal Henrique, Rei de Portugal, tinha uma certa idade, e como 
era cardeal não podia ter descendentes, então a ideia era prolon-
gar-lhe a vida. Os físicos daquela altura achavam que a fonte da 
juventude era beber leite de mulher. E há mesmo uma rua em 
Évora que é a rua das Amas do Cardeal. As jovens eram colocadas 
nesta rua, depois era-lhes recolhido o leite, mas não se sabe se o 
cardeal ia diretamente à fonte ou se lhe levavam a juventude a 
ele. Curiosamente, na rua paralela em Évora há a rua do Capado e 
há suspeitas que fosse este senhor a colher a fonte da juventude.

Hoje em dia existem vários estudos e há muita gente empe-
nhada em prolongar a esperança de vida. Independentemente 
das doenças, há outras maneiras de poder prolongar a vida e uma 
delas é a restrição calórica. Está provado que funciona.

E o que é isso da restrição calórica? As pessoas reduzem a 
ingestão calórica em 40 a 60% do aporte calórico habitual médio, 
mas assegurando uma alimentação com todos os componentes 
necessários, com microvitaminas, etc. E, de facto, está comprova-
do em vários animais de experiência que pode prolongar a vida 
em cerca de 40%. Só que comer pouco, que é o caso, pode levar 
a desnutrição, além de que a alimentação é um dos instintos bási-
cos dos seres vivos. Esta redução calórica vai substituir alimentos 
densos em calorias, como a «fast food», etc., por alimentos den-
sos em micronutrientes e fibras como, por exemplo, os elemen-
tos vegetais. Deve evitar-se açúcares simples e farinhas refinadas. 
No fundo, é sobretudo uma dieta vegetariana.

De facto, várias espécies de animais foram estudadas, co-
mo as paramécias, as aranhas, os insetos, os roedores e até os 

primatas, com resultados preliminares muito prometedores. 
Podemos ver o exemplo de estudos nos ratos, em que com a re-
dução de 60 a 40%, e comparando a esperança de vida do rato, 
que é de dois, três anos, e extrapolássemos para o homem, en-
tão, seria possível atingir uma esperança de vida de 120 anos.

O fenótipo que se verifica nestes animais e nos primatas é 
que eles mantêm uma atividade juvenil mais tempo. Têm uma 
melhor função imunitária com o envelhecimento, melhores tes-
tes de memória, menos desenvolvimentos de tumores, menos 
índice oxidativo e a glicémia mais baixa. Temos um exemplo, pu-
blicado na revista Nature, de dois chimpanzés, em que um de-
les foi submetido à restrição calórica e ao outro dada uma dieta 
livre. E verifica-se que o primeiro tem um aspeto mais jovem, 
mais magro e na vida tinha um comportamento juvenil. Portanto, 
para implicações na espécie humana podemos ver que a restri-
ção calórica em primatas retarda o envelhecimento e as doenças 
associadas.

Há doenças que não são causadas pelo envelhecimento, mas 
que estão associadas ao envelhecimento. Quando se tem menor 
peso, menor temperatura corporal, menor gordura visceral, os 
marcadores biológicos de envelhecimento são melhores. O co-
lesterol é baixo, etc., e os níveis de insulina e glicémia são mais 
baixos, logo, desenvolvem menos diabetes. Os níveis de DHEA, 
uma hormona considerada um indicador do envelhecimento, 
desce mais lentamente. 

Há já uma zona no mundo em que se está a fazer testes de 
redução calórica. A National Geographic fez, há alguns anos, uma 
prospeção a nível mundial em que não foi procurar uma espécie 
de animal novo, um mamífero novo na África Central, mas foi ten-
tar averiguar quais eram as zonas do mundo em que as popula-
ções tinham maior esperança de vida. A zona do mundo em que 
há maior esperança de vida é no Japão, em Okinawa, umas ilhas 
no sul do Japão. Os japoneses que vivem nesta ilha consomem 
menos 40% do que os americanos. E comparado com os ame-
ricanos, estes japoneses têm menos 80% de cancro da próstata 
e da mama, que são cancros muito relacionados com questões 
hormonais, menos 50% do cancro do útero, menos 50% de fratu-
ras do colo do fémur e menos 80% de enfartes do miocárdio. No 
arquipélago de Okinawa desenvolveram-se grandes batalhas na 
II Guerra Mundial entre americanos e japoneses e estes últimos 
dizem que estes resultados é a vingança deles, porque, afinal, os 
americanos morrem mais do que os japoneses.

Mas este estudo identificou mais zonas do mundo em que 
existe uma diferença de 10 a 15 anos para outras populações. 
Também numa zona da Sardenha, pela dieta mediterrânica, os 
adventistas nos Estados Unidos, na Califórnia, e os japoneses de 
Okinawa.

Características gerais: não fumam, é óbvio que quem fuma 
está sujeito a um risco muito elevado; o conceito de família é 

importante, ou seja, há uma rede, um suporte social e psicoló-
gico; são pessoas ativas, não passam os dias sentadas, como as 
crianças hoje em dia conforme referiu o senhor diretor-geral; 
socialmente são respeitados, vão ao café, falam, são ouvidos; 
comem mais à base de vegetais, cereais integrais, fruta, frutos 
secos, vinho tinto em pequenas quantidades, queijo de cabra e, 
sobretudo, poucas quantidades.

Isto relaciona-se com um problema oposto, que é o proble-
ma da obesidade infantil. Durante o século XX em Portugal a es-
perança de vida aumentou em cerca de 30 anos. Isto foi possível 
porque os pais viveram mais do que os avós e cada geração ia 
ganhando, mas agora temos a obesidade infantil. E nos Estados 
Unidos um grupo de médicos e os serviços sociais ligados à saú-
de colocaram um manifesto no jornal Medicine, considerado o 
jornal mais relevante da medicina mundial, em que pela primeira 
vez se afirma que os filhos podem viver menos do que os seus 
pais.

Pode haver uma inversão desta esperança média de vida, 
porque a obesidade gera uma série de fatores de risco, como o 
colesterol elevado, a hipertensão, a diabetes. Portanto, pode-
rá haver uma geração que vai quebrar esta evolução benéfica e 
secular. 

Isto é um grito de alerta para nós combatermos a obesidade 
infantil. Somos todos adultos e, neste sentido, é meritório o que 
a Direção-Geral de Saúde tenha um programa para combater a 
obesidade infantil.

E, já agora, o que é que a questão da redução calórica terá 
que ver com uma estratégia antiga de sobrevivência? Em perío-
dos difíceis, os recursos para a reprodução são doseados para a 
manutenção e reparação dos tecidos e verifica-se que há uma ati-
vação de um gene que produz enzima de serotonina, que aumen-
ta a estabilidade do ADN e controla o envelhecimento. Sabe-se 
que o resveratrol, que é um componente do vinho tinto, é um po-
tente ativador de serotoninas que estimula o tal gene e que tem 
uma ação semelhante à redução calórica. Ou seja, o vinho tinto, 
na dieta mediterrânica, exerce ações benéficas sobre a saúde dos 
humanos. Portanto, o resveratrol tem vários benefícios, pois mi-
tiga a neuro degeneração e doenças como alzheimer, Parkinson, 
cartinogénese e arteroesclerose. Não foi por acaso que há uns 
anos, uma grande companhia da indústria farmacêutica comprou 
um pequeno laboratório em Boston por uma fortuna de milhões 
de dólares. Ali eles sintetizaram moléculas muito mais potentes 
do que o Resveratrol. Por isso, eles querem investigar esta ques-
tão para levar o tempo de envelhecimento para mais tarde. Só 
por piada, o vinho tinto é, de facto, rico em resveratrol, pois a 
mosca da fruta, que se alimenta da uva, tem uma longevidade 
superior às outras moscas.

Portanto, em resumo, a redução calórica é um método dieté-
tico em que está provado que aumenta a esperança de vida em 
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animais de experiência. Claro que a redução calórica nunca será 
aplicada num número de pessoas, mas se conseguirmos com-
preender a redução calórica poderá ser possível sintetizar subs-
tâncias que vão mimetizar a ação da redução calórica e possam 
ter uma ação preventiva e de prolongamento da longevidade.

A outra linha de investigação são os insetos e animais mu-
tantes. As minhocas são fáceis de estudar, porque têm uma vida 
curta e às quais se pode provocar pequenas alterações genéticas 
que aumentam a esperança de vida e o comportamento jovem.

Há estudos em ratos, há um rato em específico, a que se cha-
ma o rato anão de Heinz, que vive mais 50% do que os outros, 
porque há uma mutação num gene que provoca hipoplasia da pi-
tuitária. Ele é mais pequeno, tem cerca de um terço do tamanho 
normal. Os investigadores fizeram a redução calórica e aumenta-
ram a esperança de vida.

Há um outro modelo de rato, artificial, em que se provocou 
uma mutação num gene, ao nível da hormona do crescimento, 
e também provocou um aumento de 50% na esperança de vida. 
Refiro muitas vezes a hormona do crescimento, pois na internet 
vende-se muito esta hormona do crescimento.

Isto parte de um estudo publicado há 25 anos, no New 
England Journal os Medicine, em que o investigador que injetava 
a hormona do crescimento em idosos e a pele começava a ficar 
com um aspeto mais jovem, desaparecia a obesidade abdominal, 
a pele ficava mais densa, etc. Porém, depois verificou-se que a 
hormona do crescimento provoca o aparecimento de neopla-
sias. O próprio autor, que chegou a ser considerado um herói nos 
Estados Unidos, morreu prematuramente por cancro.

A hormona do crescimento não se deve utilizar e provoca um 
envelhecimento precoce, embora inicialmente pareça melhorar. 
Estes ratos de Heinz têm níveis baixos de hormona de crescimen-
to e níveis de insulina reduzidos e têm maior esperança de vida.

Outra área de desenvolvimento é a insulina. De facto, as mo-
léculas mudadoras da insulina estão associadas à longevidade em 
todas as espécies. Uma coisa interessante é pensar em dois tipos 
de ratos, duas ninhadas, e que quanto mais pequenos mais tem-
po de vida têm. O mesmo acontece com os cães.

A diabetes implica um envelhecimento biológico de cerca de 
oito anos. Os homens e as mulheres diabéticos, com idade igual 
ou superior a 50 anos, vivem em média menos 7,5 anos do que os 
seus equivalentes sem diabetes. As diferenças no período de vida 
sem doença cardiovascular são de oito anos. O risco de mortali-
dade no diabético é muito elevada, pelo que a não existência de 
diabetes é fundamental para o envelhecimento saudável. 

A história da evolução da humanidade na Idade Média é que 
a esperança média de vida do ser humano era de 40 anos e a dos 
ratos, porque conviviam com os humanos, era de quatro anos. 
Atualmente, com o controlo do clima de intervenções sobre a 
qualidade da água e a proteção dos predadores, agora temos 
uma esperança média de vida de 80 anos, com controlo do meio 
ambiente e alguma intervenção médica.

Na natureza não existem animais velhos. A existência de ani-
mais selvagens só pode para acontecer mediante reprodução. A 
velhice é um produto da civilização. Animais velhos só em casa ou 
no jardim zoológico. Na natureza não conseguem sobreviver, por-
que não têm um ambiente protegido. A teoria é de que um am-
biente protegido, uma alimentação saudável, o exercício regular 
e não fumar vão ter uma ação protetora sobre as nossas células, 
sobre o nosso ADN. Automaticamente mudamos através de um 
estilo de vida saudável. Uma pessoa que fuma, não pratica exer-
cício e se alimenta mal acaba por criar uma grande inflamação ao 
nível dos radicais livres e envelhecer mais rapidamente.

Por vezes, as pessoas dizem: “Ah, a minha mãe e o meu pai 
morreram novos, por isso nada tenho a fazer”. A verdade é que a 
genética tem muito pouca influência sobre a esperança de vida. 
O importante é o estilo de vida: 85 por cento. Exercício, alimen-
tação, vinho à mediterrânica. A dieta mediterrânica tem a prova 
científica de influenciar o aumento da longevidade e, por isso, 
quando vamos procurar exemplos são sempre pessoas que vive-
ram na região mediterrânica. 

Quero-vos falar de uma senhora, contemporânea de Van 
Gogh, que morreu aos 122 anos. Vivia no sul de França, numa 

grande quinta, com muito património, mas não tinha dinheiro. 
Um advogado da terra, quando ela fez 102 anos, fez-lhe uma 
proposta irrecusável. Enquanto a senhora fosse viva ele pagava-
lhe uma mensalidade e quando a senhora morresse (dali a seis 
meses, calculava o advogado), o património revertia para o ad-
vogado. A senhora decidiu viver até aos 122 anos e o advogado 
morreu antes.

A senhora ia todos os anos, a partir dos 110 anos, à televisão 
e dizia que o segredo dela era beber um cálice de vinho de Porto 
à noite. Se os marketeers nacionais soubessem disto, que melhor 
publicidade poderiam ter.

Na realidade, para além da investigação, o que podemos fa-
zer para prolongar a esperança de vida? Não fumar, fazer exercí-
cio, andar meia hora a pé por dia em passo rápido, ter um peso 
normal – um bocadinho de excesso de peso não faz mal a nin-
guém –, ter uma dieta mediterrânica, beber à mediterrânica – as 
mulheres um copo, os homens dois copos de vinho tinto –, redu-
zir o colesterol, manter a tensão alta controlada, a vacinação – o 
senhor diretor-geral falou que a vacinação da gripe sazonal reduz 
a incidência do enfarte do miocárdio –, ter uma atitude otimista 
perante a vida e ter educação, mais informação e mais conheci-
mento, pois saber é poder.

APRESENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

SUZETE ABRUNHOSA
Santa Casa da Misericórdia de Bragança

Venho apresentar um projeto de uma equipa que designa-
mos «IPSS amigas do envelhecimento ativo». Ia falar um pouco 
do aumento do número de idosos, mas não faz sentido, devido 
aos excelentes oradores que me precederam.

Não vou falar muito do conceito de envelhecimento ativo, 
pois já aqui foi abordado, mas mostro-vos um pouco da estru-
tura da Organização Mundial de Saúde (OMS). É este que apoio 
e não os anteriores, em que se dizia envelhecimento satisfatório 
ou bem conseguido.

Vou falar, então, de todas as preocupações e desafios que 
envolvem este aumento do número de pessoas idosas, bem co-
mo das pessoas centenárias. Temos, de facto, muitas pessoas a 
atingir os 100 anos. Em 2002, a OMS propõe este conceito mais 
abrangente, assente num modelo multidimensional do envelhe-
cimento, como todos devem conhecer, para além dos fatores de 
saúde, existem os condicionantes ambientais, sociológicos e de-
mográficos. Isto serve para que percebam o enquadramento do 
nosso projeto. Este novo paradigma deve ser acompanhado por 
políticas e programas implementados pelas organizações gover-
namentais e não-governamentais e é aqui que enquadramos o 
nosso projeto. 

A promoção dos programas do envelhecimento ativo consti-
tuiu uma estratégia prioritária no âmbito do Programa Nacional 
para a Saúde das Pessoas Idosas e, também, do Plano Nacional 
de Saúde.

O aumento exponencial das pessoas idosas é um desafio. 
Com este projeto a CNIS pretende promover o reconhecimento, a 
valorização e a disseminação de IPSS Amigas do Envelhecimento 
Ativo. É um objetivo bastante ambicioso assente em vários tópi-
cos. Nós, à semelhança da OMS, também definimos tópicos.

Para atingirmos esse objetivo dentro das nossas instituições, 
temos de desenvolver circunstâncias de saúde e bem-estar, apoio 
psicossocial, ambientes institucionais, inclusão e participação, re-
des sociais e socialização.

O que é, então, uma IPSS Amiga do Envelhecimento Ativo? 
Para nós, grupo de trabalho, são instituições que assumem um 
papel proactivo na promoção do envelhecimento ativo, adaptam 
as suas estruturas e serviços para que estes sejam acessíveis e 
promovam a inclusão das pessoas idosas como seres biopsicos-
sociais, em que todas as respostas devem ser promotoras do 
envelhecimento ativo, numa perspetiva de ciclo de vida. Isto, tal 
como a doutora Maria João já aqui disse, a perspetiva do ciclo 
de vida é muito importante e deve-se enraizar hábitos saudáveis 

nas crianças desde cedo. Depois, as nossas IPSS podem ter um 
papel fundamental na realização de atividades que ajudem a im-
plementar hábitos. As instituições que têm acesso a este projeto 
são as instituições que têm acesso ao projeto da CNIS.

Inicialmente foi constituído o grupo de trabalho, com ele-
mentos da CNIS e das IPSS. Isto é o trabalho de uma equipa re-
lativamente aos determinantes a promover numa IPSS amiga do 
Envelhecimento Ativo (EA) e enquadrado no modelo multidimen-
sional do EA dentro das linhas da OMS. Assim, foram constituídos 
os seguintes determinantes: o apoio psicossocial, os ambientes 
institucionais, a inclusão e participação, a saúde e bem-estar, as 
redes sociais e a socialização.

A terceira atividade foi a elaboração e aprovação em 
Assembleia Geral da CNIS, em dezembro de 2013, do 
«Compromisso para IPSS Amigas do Envelhecimento Ativo», 
distribuído às IPSS em 2014. Com este compromisso, a CNIS 
assume vários objetivos: o conceito de Envelhecimento 
Ativo, introduzido pela OMS em 2002, como o “processo de 
otimização das oportunidades para a saúde, participação e 
segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas 
que envelhecem”; o envelhecimento ativo como uma ex-
periência positiva, contribuindo para a construção de uma 
nova identidade das pessoas idosas como cidadãos produti-
vos, seguros e com estilos de vida saudável; a construção de 
ambientes favoráveis e propícios à participação das pessoas 
idosas nas várias esferas de atuação (família, comunidade, 
instituições, mercado de trabalho); uma cultura institucional 
favorável ao envelhecimento ativo; a adaptação das suas es-
truturas e serviços, para que estes estejam acessíveis e pro-
movam a inclusão dos idosos com diferentes necessidades 
e graus de incapacidade; o desenvolvimento de programas 
e iniciativas no sentido da manutenção da atividade física, 
alimentação saudável, segurança, participação em atividades 
de natureza social, cultural, económica, espiritual, cívica e de 
voluntariado; elaboração de um guião orientador no senti-
do de desafiar as IPSS para se assumirem como Amigas do 
Envelhecimento Ativo e dar visibilidade aos trabalhos desen-
volvidos no âmbito do desenvolvimento ativo.

A quarta atividade foi construir uma check list para as IPSS 
Amigas do Envelhecimento Ativo. Trata-se de uma lista de verifi-
cação das caraterísticas essenciais que estas IPSS deverão ter ou 
desenvolver e podem ser também uma ferramenta para a autoa-
valiação e servir de instrumento que fornece informação sobre 
atividades que podem ser desenvolvidas.

Enquadrando sempre o determinante, como por exemplo, 
a saúde e bem-estar, foi definida uma panóplia de atividades e 
itens que se pode realizar para se estabelecer como IPSS Amiga 
do Envelhecimento Ativo. Por fim, celebrou-se o protocolo de co-
laboração entre a DGS e a CNIS. 

É muito importante que, para além de desenvolver as ativi-
dades, se perceba os gostos e interesses de cada criança, jovem 
e idoso que faz parte do grupo, respeitando os seus gostos e in-
teresses, motivações e histórias de vida. As atividades devem ser 
programadas, orientadas e monitorizadas e devemos ter em con-
ta a intergeracionalidade e o envolvimento da família.

Cabe às instituições do Terceiro Setor adotar estratégias ade-
quadas às necessidades desta franja da população; desenvolver 
respostas sociais com espaços, equipamentos e profissionais 
diversificados, seguros e acessíveis às pessoas idosas; garantir e 
fomentar a participação cívica a todos os níveis de decisão; pro-
mover a satisfação e integração das pessoas idosas com o am-
biente social e físico em que estão inseridas; promover a mudan-
ça dos estilos de vida; promover a formação e sensibilização dos 
colaboradores das IPPS no âmbito da temática; delinear Planos 
Específicos de Atuação.

Digo-vos ainda, em jeito de conclusão, o que pretendemos 
realizar ainda no âmbito deste grupo de trabalho: construir e dis-
tribuir um guia; disseminar as boas práticas; reconhecer as IPSS 
como Amigas do Envelhecimento Ativo; aprofundar e disseminar 
as parcerias com o setor social e a saúde.

Foi um breve resumo, porque no final o que pretendemos é 
promover a qualidade de vida e o bem-estar de todos nós.
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Moderação: Filomena Bordalo
assessora da CNIS

Sem mais demoras, até porque estamos aperta-
dos de tempo, e na ausência do Professor António 
Leuschner, vamos começar já por ouvir o Professor 
Álvaro de Carvalho, que nos vai deixar algumas ideias 
sobre o tema, mais concretamente no âmbito do 
Programa Nacional de Saúde Mental, e ainda uma ideia 
do que o Professor Leuschner nos iria dizer se não tives-
se sofrido um impedimento.

PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL

ÁLVARO DE CARVALHO
Coordenador Nacional do Programa Nacional 
de saúde Mental

Já sabia que vinha fazer dois em um, mas com o 
com constrangimento do tempo vou tentar reduzir para 
metade. 

Quero primeiro situar o conceito de saúde mental. 
A definição da OMS recorda que saúde mental é mui-
to mais que a mera ausência de doença mental. É uma 
parte indissociável do substrato de bem-estar e funcio-
namento eficiente das pessoas e refere-se à capacidade 
de adaptar-se a mudanças, enfrentar crises, estabelecer 
relações satisfatórias com outros membros da comuni-
dade e descobrir um sentido para a vida.

São comuns, são causa de um peso económico ele-
vado – há muitos anos que em Portugal a maioria das 
reformas e baixas são derivadas de saúde mental –, 
estão associadas ao aumento da mortalidade, nomea-
damente devido ao suicídio, geram grande sofrimento, 
provocam facilmente marginalização e afetam negativa-
mente as gerações subsequentes. 

Há muito tempo que se sabe que um número signi-
ficativo de pessoas com depressão na idade adulta tive-
ram mães com depressão na primeira infância. Por isso, 
devemos estar muito atentos às depressões, sobretudo, 
nas jovens mães.

Este é um resumo de um estudo, o WMH Survey, 
com prevalência de 12 meses, que procurou quantificar 
a prevalência das doenças mentais em todo o mundo, 
no qual Portugal ficou em quarto lugar. É um valor mui-
to incómodo, porque os nossos vizinhos geográficos e 
culturais, Espanha e Itália, estão no fundo da tabela.

Ainda não sabemos bem o porquê deste retrato de 
Portugal, que decorre de uma grande prevalência da 
perturbação da ansiedade, mas se ligarmos estes dados 
ao facto de sabermos que somos dos países da Europa 
que mantém continuadamente o maior consumo de 
benzodiazepinas, os calmantes, que parece estarem re-
lacionados com a demência, e o facto de ser um dos 
países que consome muito álcool – independentemente 
dos benefícios que o doutor Carrageta há pouco indi-
cou, mas esqueceu-se de sublinhar que só é positivo 
quando se bebe com moderação e que se esteja numa 
situação de saúde positiva. Continuamos com indica-
dores muito altos de consumo de álcool e, sabendo-se 
que o álcool tem um efeito calmante, de alguma forma 
se explica esta altíssima incidência de perturbações de 
ansiedade.

Este estudo só se centrou nas perturbações mais 
frequentes, nomeadamente, as que têm taxas acima de 
1%, portanto não reconhece as mais graves, sobretudo 

da área das psicoses esquizofrénicas. Há muita evidên-
cia internacional que indica que um número significa-
tivo de pessoas com perturbações mentais graves não 
procura ajuda dos serviços de saúde mental ou não são 
detetadas nem seguidas.

Uma coisa que caracteriza uma perturbação psicóti-
ca é que a pessoa não reconhece que está doente e, ao 
não reconhecer que está doente, naturalmente não lhe 
faz sentido fazer tratamento, não se queixa e regular-
mente desenvolve conflitos com quem está à sua volta 
e o aconselha a tratar-se ou a medicar-se. 

Isto também justifica que na nossa lei, como em 
outros países, existam alguns artigos que viabilizam o 
tratamento compulsivo das pessoas com doença mental 
grave, que por força dela provoquem danos significati-
vos para si próprios e para terceiros.

Segundo a Academia Americana de Psiquiatria da 
Infância e da Adolescência, uma em cada cinco crian-
ças apresenta evidência de problemas de saúde mental, 
peso que tende a aumentar, e destas apenas 1/5 recebe 
tratamento apropriado.

A doença mental grave, a que mais justifica o even-
tual recurso a internamento e tem uma característica 
genética que é a ausência de consciência do patológico, 
pode legitimar internamento e tratamento compulsi-
vos, regulados administrativamente pelo poder judi-
cial para prevenirem abusos aos direitos, liberdades e 
garantias.

Tendencialmente são doenças crónicas psicossocial-
mente incapacitantes, ou seja, têm tendência a ficar 
isolados com as suas ideias, eventualmente alucinações 
auditivas e leva a que cortem relações com quem es-
tá à sua volta, inclusive com quem tinha uma relação 
próxima. Os medicamentos, mesmo os mais modernos, 
apenas controlam os sintomas, não interferem com es-
te isolamento que exige um conjunto de situações e re-
gras de intervenção psicossocial. Ou são monitorizadas 
e apoiadas com cuidados descentralizados/de proximi-
dade e adequados ou tornam os afetados dependentes/

marginalizados, apresentando-se a institucionalização 
como um mal menor. 

Nas últimas décadas tem ocorrido uma modifica-
ção ao nível dos serviços de psiquiatria instrumental, 
comum a todos os países industrializados, incluindo na 
Europa, passando-se de um modelo centrado nos hos-
pitais psiquiátricos, nos quais as pessoas perdiam a sua 
autonomia, para um modelo comunitário, onde se pro-
cura que, mesmo as pessoas com doença mental grave, 
sejam tratadas o mais possível no seu local de residên-
cia habitual e junto da sua família. Houve vários com-
promissos internacionais que levaram a esta mudança. 

Desde a II Conferência de Ministros da Saúde do 
Conselho da Europa, de Estocolmo, em 1985, que há 
uma Conferência Europeia de Promoção Saúde Mental e 
Inclusão Social (Helsínquia, 1999) e o Compromisso dos 
Ministros da Saúde da Europa, «Declaração Europeia de 
Saúde Mental», que decorreu em Helsínquia, em 2005, 
que deu origem a um Livro Verde para a União Europeia 
e o Pacto Europeu para a Saúde Mental, aprovado em 
sequência, cujo contexto de referência é a política glo-
bal da UE em saúde mental e bem-estar.

Há três anos, a OMS fez aprovar entre todos os paí-
ses, entre os quais Portugal, um plano de ação global 
que vai até 2020 e que define uma série de princípios e 
objetos que integram o que eu já disse. Ou seja, trans-
ferir sistematicamente o local de cuidados dos hospi-
tais psiquiátricos para uma rede interligada de serviços 
de saúde mental na comunidade, incluindo: o inter-
namento de curta duração, cuidados ambulatórios em 
hospitais gerais, cuidados de saúde primários, centros 
de saúde mental, centros de dia, apoio a pessoas com 
doenças mentais que vivem com as famílias, apoio re-
sidencial. Pôr a tónica em cuidados de curto prazo em 
ambulatório, mas procurando que os cuidados de longo 
prazo aconteçam também na comunidade, através de 
uma série de estruturas e apoios, como emprego apoia-
do, residências apoiadas e apoio familiar. 

Em 2012, a Comissão Europeia definiu um programa 
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dentro do segundo programa de saúde, que se desen-
volveu de 2008 a 2013, e desenvolveu uma ação con-
junta entre todos países da UE orientada para a saúde 
mental e alinhada com a conferência de Helsínquia que 
há pouco referi. Esta ação conjunta da saúde e bem-
-estar a convite da Comissão Europeia foi coordenado 
por Portugal e teve cinco grupos de trabalho, um deles 
também coordenado por Portugal. Era o quinto grupo 
sobre serviços inclusivos na comunidade. Dos outros 
quatro, um dedicou-se à depressão, ao suicídio e à saú-
de através da internet, outro à saúde mental no local de 
trabalho, outro ainda à saúde mental de crianças e ado-
lescentes escolarizadas e um outro, coordenado pela 
Finlândia, sobre a saúde mental em todas as políticas.

Foram produzidos um conjunto de documentos que 
estão disponíveis na internet para quem estiver inte-
ressado, que faz uma avaliação sobre a situação em 
Portugal e, nomeadamente, sobre a implementação do 
plano de saúde mental em Portugal. A «joint action» da 
União Europeia, que terminou em Março último, numa 
reunião em Bruxelas, elaborou um conjunto de reco-
mendações que, no fundo, repetem o relatório da OMS, 
que já tinha definido, mas saliento algumas: assegurar 
que os apoios psicossociais comunitários estejam dis-
poníveis para pessoas com doença mental grave e criar 
condições para ultrapassar barreiras e prevenir riscos 
habitualmente encontrados na implementação de ser-
viços baseados na comunidade. 

Este relatório tem uma série de indicadores relati-
vos a Portugal, em que compara a situação de Portugal 
com outros países da UE. Deixo à curiosidade de cada 
um a análise dos documentos e detenho-me nos que 
têm mais proximidade com as IPSS e com a sua ativida-
de. Esta modalidade está́  incluída nas políticas, planos 
e legislação de quase todos os países da UE, exceto em 
seis. Portugal pertence à maioria de países que presta 
cuidados domiciliários apenas a uma pequena parte da 
população (< 20%) com doença mental. 

No conjunto dos 21 países da UE onde a informação 
está disponível, apenas oito disponibilizam tratamento 
domiciliário a mais de 50% das pessoas com doenças 
mentais graves e 5% dos países a 21-50 % da população.

A reabilitação na comunidade está de igual forma 
incluída na política, plano e legislação de Portugal, mas 
não existem dados disponíveis para determinar a pro-
porção de pessoas que têm acesso. As intervenções que 
aplicam métodos psicológicos ou sociais para tratar e/
ou reabilitar uma pessoa com doença mental, mitigan-
do o stresse psicossocial, têm também um papel fun-
damental na prestação de cuidados de saúde mental. 
Também aqui não há dados que permitam determinar a 
situação no nosso País. Em Portugal existem políticas e 
programas para aumentar a inclusão social das pessoas 
com problemas de saúde mental, no entanto, não existe 
informação disponível para avaliar os níveis de inclusão 
(proporção de pessoas desempregadas que recebem 
apoio social, apoio à habitação, número de pensões por 
incapacidade relacionada com doenças mentais).

No ano passado foi publicado, no âmbito da 
Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS), 
um relatório que juntou a atividade a nível da saúde 
mental, quer dos serviços públicos quer da saúde men-
tal, com elementos que correspondessem a todas estas 
variáveis. Outra recomendação é que o envolvimento 
de utentes e cuidadores no desenvolvimento de ser-
viços comunitários de saúde é essencial. Tal como na 
maioria dos países, em Portugal existem menções claras 
à necessidade de envolver os utentes e os cuidadores 
no planeamento e na implementação das atividades da 
saúde mental. Porém, isto só acontece frequentemente 
para a implementação de atividades relacionadas com 
a promoção ou com a prevenção do estigma, a par das 

representações no Conselho Nacional de Saúde Mental 
e no Programa Nacional. A criação e a manutenção de 
associações de utentes e familiares/cuidadores é apoia-
da por entidades governamentais, mas há também um 
envolvimento relativamente modesto embora haja re-
presentação, como vou ilustrar de seguida no Conselho 
Nacional para a Saúde Mental, que é um órgão consulti-
vo do Governo, que se reúne com carácter regular qua-
tro vezes por ano ou se for requerido por um determi-
nado número de elementos.

Por outro lado, no Plano Nacional para a Saúde 
Mental, da Direção-Geral da Saúde, nós constituímos 
uma CCPUP com representantes das IPSS com interven-
ção ao nível da saúde mental. Portanto, com utentes e 
associações de familiares que se reúnem regularmente 
e têm vindo a desenvolver uma atividade significativa, 
quer a nível nacional quer internacional, nomeadamen-
te publicando um conjunto de bibliografia, que está no 
site da DGS.

Mais concretamente, no ano passado apoiámos a 
constituição de uma federação de associações de famí-
lias. Existiu uma há uns anos mas teve vida efémera. 
Esta associação realizou, há uns meses, um encontro 
nacional e tem uma atividade muito significativa. 

O Conselho Nacional vai ter uma nova constituição 
e foi requerido ao Programa Nacional a indicação das 
pessoas que vão integrar o órgão de forma como estava 
regulamentado, pelo que trouxe reprodução de parte 
da resposta que enviei ao senhor secretário de Estado 
Adjunto da nossa proposta de composição: FNERDM 
(Federação Nacional das Entidades de Reabilitação de 
Doentes Mentais), como representante das IPSS da área 
da saúde mental; um representante da CNIS; um repre-
sentante da União das Misericórdias Portuguesas; e um 
representante da União das Mutualidades Portuguesas. 
Por outro lado, que se renove o convite aos institu-
tos religiosos com intervenção em saúde mental, se 
alargue a representação à FamiliarMente, ficando os 
utentes e familiares representados por um elemento 
de cada uma das seguintes entidades: Rede Nacional 
Pessoas com Experiência de Saúde Mental, Associação 
de Apoio Doentes Depressivos e Bipolares ou Federação 
Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com 
Experiência de Doença Mental. 

Voltando ao relatório da «joint action» e aos 

resultados sobre Portugal, está aqui um conjunto de 
elementos relativos a aplicação de políticas e processos 
de transição, mas sobre os quais não me vou debruçar. 
O resultado não é muito positivo, mas foi o encontrado, 
portanto aqui temos uma abordagem das alternativas 
de emprego, sobretudo do emprego apoiado. Há muitos 
anos que a saúde mental desinvestiu do emprego prote-
gido e passou a apoiar o emprego apoiado, pois acredi-
tamos que é mais eficaz e dá melhores resultados. 

Como já referi, em Janeiro de 2008, foi aprovado 
um Plano Nacional de Saúde Mental que está em vi-
gor até ao final de 2016. Propusemos à tutela que se 
prolongasse até 2020, tendo como referenciais interna-
cionais, quer o plano global da OMS quer as linhas de 
ação estratégica que resultaram da referida ação con-
junta da União Europeia e, sumariamente, aqui estão 
referenciados os quatro aspetos da estruturação da ma-
joração do Plano Nacional da Saúde Mental até 2020: 
Aprofundamento dos cuidados às pessoas, viabilizando 
equipas de saúde mentais comunitárias, que nos hospi-
tais gerais fazem articulação com os cuidados de saúde 
primários e garantem o apoio mais próximo às pessoas 
com doenças mentais graves. Para isso, é fundamental 
que venham a verificar-se uma restruturação do mode-
lo de financiamento da Saúde Mental nos serviços dos 
hospitais gerais. A saúde mental tem, neste momento, 
um tratamento semelhante ao das restantes especia-
lidade como cardiologia, a oncologia, etc., portanto 
nós que não temos tecnologias, como ressonâncias ou 
TAC, não fazemos grandes análises, precisamos é de 
pessoas, para que seja contemplado é necessária uma 
estratégia de financiamento e governação diferente pa-
ra que os hospitais possam ser financiados. Tal como 
acontece com a diabetes, o financiamento é de acordo 
com a gravidade dos casos que tratam e não em função 
do número de utentes que assiste.

Este projeto vai ser apresentado a curto prazo e foi 
elaborado por um equipa da Escola de Saúde Pública, 
depois de um concurso público num projeto mais amplo 
que foi financiado pelos países ex-EFTA.

O enfoque na Saúde Mental da Infância e 
Adolescência em Portugal tem sido uma área relati-
vamente descuidada. E depois os cuidados integrados 
de saúde mental foram criados em 2011 e sofreram 
um impasse até agora, que foram anunciados para 
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arrancar em Julho, mas que ainda não estão no ter-
reno. Temos a expectativa que brevemente o senhor 
secretário de Estado possa anunciar o arranque das 
experiências-piloto.

Para grande espanto de todos, um estudo epidemio-
lógico que apareceu em 1996 e procurou quantificar o 
impacto de todas as doenças em termos mundiais, as 
perturbações depressivas major, aquelas que levam 
ao suicídio em todo o mundo, são aquelas que causam 
maior incapacidade e que aqui é expresso pela menor 
atividade produtiva em geral e leva a menor esperan-
ça de vida. Adaptando este indicador para a realidade 
portuguesa, foi possível verificar que as perturbações 
mentais e de comportamento foram a segunda enti-
dade mais expressiva neste indicador dos anos de vi-
da perdidas devido a doença, logo abaixo das doenças 
oncológicas e acima das doenças cardiovasculares. 
Portanto, a saúde mental tem um impacto muito gran-
de, são a principal causa de doenças e de reforma e de 
baixa. Convém portanto olhar com mais atenção para as 
doenças mentais.

Como já referi, o Plano Nacional de Saúde Mental 
pretende deslocar o centro da assistência dos velhos 
hospitais psiquiátricos para os hospitais gerais, no-
meadamente através do internamento de adulto para 
o ambulatório de consulta externa em serviços na co-
munidade e para os cuidados continuados, com uma 
articulação significativa com os cuidados sub primários. 
Este plano foi avaliado pela equipa nacional de saúde 
em 2012 e no ano passado pela entidade reguladora 
da saúde, tendo sido observados resultados bastante 
positivos em termos da sua aplicação. 

Queria só dar nota de que há três e quatro anos de-
senvolvemos um conjunto de ações de formação que 
abrangeram os serviços públicos de saúde mental, quer 
nas ONG de todo o País quer nas IPSS, incluindo as enti-
dades religiosas, que incluíram a formação de terapeu-
tas, de case manager. De cerca de 600 profissionais, 130 
a 140 deles ficaram capacitados para serem formadores 
e poderem replicar estas metodologias. Depois uma 
segunda formação de psicoeducação de familiares de 
pessoas com doença mental grave. A nível do setor so-
cial temos vindo a desenvolver uma atividade particu-
lar no que diz respeito à problemática dos sem-abrigo 
e temos vindo a integrar a plataforma nacional neste 
âmbito. Temos dado uma atenção particular à violência 
familiar. Já referi a CCPUP, que se reúne regularmente 
e que, desde 2011, faz um encontro nacional, embora 
este ano esteja em risco por razões financeiras. 

Queria só dar uma palavra final acerca da reabilita-
ção psicossocial das pessoas com doença mental grave, 
uma vez que o tratamento apenas permite controlar os 
sintomas mais significativos, nomeadamente as ideias 
delirantes e as alucinações. Esta reabilitação, de acordo 
com várias diretrizes da OMS, deve abranger a Saúde, 
Segurança Social, Habitação, Emprego, Educação e 
Lazer, por isso é que os cuidados continuados surgi-
ram como um programa integrado entre a Saúde e a 
Segurança Social. 

Queria que tomassem atenção a estes dados finais 
que fazem referência a qualquer coisa que muitas vezes 
é esquecida ou ignorada. Há muita evidência científica 
que, cada vez mais, mostra a prevalência de doenças 
mentais e o grau de desigualdade social dos países. 

Segundo o estudo dos sociólogos Wilkisson e 
Pickett, Portugal está em segundo lugar, logo abaixo dos 
Estados Unidos e da Nova Zelândia, só que o nosso PIB, 
infelizmente, é muito inferior ao dos países que estão 
à nossa volta. Portanto, o risco de não sairmos desta 
posição incómoda é muito significativa se os indicado-
res forem a esperança de vida, a literacia, a mortali-
dade infantil, os homicídios, os presos, a gravidez na 

adolescência, a obesidade, o consumo de álcool e dro-
gas e a mobilidade social.

Foi publicado, em 2013, um relatório da OCDE que 
mostrava que Portugal era o país mais desigual da 
Europa e o sétimo da OCDE, nomeadamente recorren-
do ao coeficiente de Gini, o mesmo coeficiente utili-
zado num relatório sobre desigualdade saído há duas 
semanas do rendimento e da pobreza em Portugal e da 
Fundação Francisco Manuel dos Santos. Passo a citar, 
porque, de facto, não tenho qualquer dúvida de que 
estes aspetos da desigualdade social são fundamentais 
para reduzir os problemas de saúde mental.

Não são só precisos psicólogos, técnicos sociais, 
hospitais, etc., porque se não houver desenvolvimen-
to social e uma política social que seja transversal e 
permita uma redução da desigualdade social, a situa-
ção é esta: o coeficiente de Gini em Portugal desceu 
muito em 2009, subiu um bocadinho mas continua mui-
to abaixo dos valores de 2006 e vemos que Portugal, 
entre os países da OCDE, está entre os que têm este 
fator mais elevado, mais gravoso, em conjunto com a 
Grécia, a Lituânia, a Roménia e a Estónia. E este mesmo 
resultado também mostrou que a incidência da pobre-
za, sobretudo por causa da crise, aumentou substan-
cialmente entre as crianças e jovens, ultrapassando o 
que é uma situação desconfortável, mas menos gravosa 
comparativamente ao que empiricamente muitas vezes 
se pensa.

Temos de refletir que, se calhar, vamos ter mais jo-
vens com necessidade de apoio num curto prazo. 

Eram estes os dados que tinha para ajudar à re-
flexão e aproveito para cumprimentar a CNIS por esta 
iniciativa.

A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO

EUGÉNIO DA FONSECA
Presidente da Cáritas Portuguesa

Venho com alguma pressão porque este tema tem 
preocupado a CNIS e no Centro de Estudos, onde re-
fletimos amplamente sobre ele. Ao falar de desenvolvi-
mento devemos falar de pessoas que tenham, em pri-
meiro lugar, capacidade de desenvolvimento pessoal e 
social integrado, que é por onde passa a saúde mental.

Podemos julgar que saúde mental são só aquelas 
pessoas que se babam nas ruas, mas a saúde mental é 
muito mais ampla e tem consequências que pode levar 
ao desfavorecimento pessoal, social, económico e cul-
tural das pessoas.

Portanto, outras oportunidades surgirão para se 
debater este assunto, porque uma coisa é aquilo que 
teoricamente vamos pensando, outra é o dia-a-dia e a 
prática. Por exemplo, a distinção entre agudos e não 
agudos: onde está a fronteira?

Os sem-abrigo estão nas nossas instituições, regis-
tam situações agudas, mas chegam aos hospitais e não 
são agudas. Era sobre isso que gostaria de refletir, mas 
o tempo é curto.

Sinto alguma timidez em estar aqui, pois vejo-me 
um bocadinho como o filho pródigo, portanto a minha 
intervenção não vai ser fácil, por força das condicionan-
tes do tempo. 

Afinal, não é fácil falar da importância do volunta-
riado na área da saúde mental. Deu-me muito trabalho 
pensar nisso, por causa de todas as questões aqui já 
colocadas ao longo do dia.

Quer queiramos quer não, os estigmas, infelizmen-
te, continuam a existir na sociedade portuguesa. De tal 
forma que temos dificuldades de designar as pessoas 
como portadoras de deficiência, deficientes ou espe-
ciais. Andamos sempre à volta dos nomes porque, de 

facto, temos dificuldade em olhar e, felizmente, já são 
poucos os casos em que se esconde o problema.

Antigamente havia situações escondidas por largos 
anos. O primeiro fundamento do voluntário em saúde 
mental é que não estão presos a esses estigmas. Só po-
de ser voluntário nesta área da saúde mental e social 
quem não está preso a esses estigmas. E os voluntários 
desta área de intervenção são, muitas vezes, pessoas 
que convivem com estes problemas: ou são familia-
res dos doentes ou conhecem familiares dos doentes. 
Portanto, já têm uma experiência direta ou indireta, re-
lacionada com a problemática, o que significa que não 
é fácil encontrar voluntários para esta área.

O maior obstáculo ao voluntariado é o estigma e 
acho que quem está em melhores condições de vencer 
este estigma são os voluntários. Não são os médicos, 
não é o pessoal que está todos os dias sobre o proble-
ma, mas sim os voluntários, porque se enquadram per-
manentemente na comunidade e é nessa proximidade 
que os estigmas se desmistificam.

Quando me toca a mim, percebo que aquilo que cri-
ticava não tinha razão de ser alvo de crítica. E nos últi-
mos anos muita gente sabe o que isto quer dizer. Tenho 
dificuldades em falar, por exemplo, da competência, 
eficácia e eficiência. Se vamos por aí, sem entrarmos 
numa lógica utilitarista e monetarista – às vezes tam-
bém tem que ver com orçamentos –, a gente não con-
segue qualquer objetivo. Portanto, a competência e 
eficácia são exigíveis e desejadas, mas por causa disso, 
muitas vezes, esquecemo-nos da dignificação do outro.

O outro não é apenas objeto de cuidados, necessita 
de estima, de reconhecimento e de valorização da sua 
existência. Isto muitas vezes não se mede em tempo, 
nem em taxas, nem em custos, ou seja, não se mede em 
número de horas médicas/horas de enfermagem, etc.

O voluntário dá o tempo necessário aos ritmos das 
pessoas. O voluntário nesta área tem de ter a capaci-
dade de ir ao ritmo de uma pessoa que apresenta uma 
velocidade de raciocínio diferente da nossa, uma difi-
culdade de andar à mesma velocidade do que nós, etc. 
Estas pessoas têm um tempo próprio para as suas ro-
tinas, muitas vezes, incompatíveis com as tarefas com 
que a equipa médica está comprometida.

Existem dois obstáculos ao desenvolvimento do 
voluntariado. Primeiro, é a desvalorização do volunta-
riado, que ainda existe, embora já se esteja a atenuar. 
Não conheço muito bem esta área porque não visito os 
hospitais psiquiátricos, os que conheço são religiosos e 
a lógica de funcionamento é outra. Por outro lado, os 
voluntários desligam-se, muitas vezes, da equipa téc-
nica por estarem «a fazer algo que ninguém lhes pa-
ga», porque até «fazem aquilo para cobrir as falhas do 
Estado», ou seja, conversas que nada têm que ver com 
voluntariado.

Isto é, a equipa técnica pode ser um obstáculo ao 
voluntariado, mas o voluntariado também pode ser um 
obstáculo à própria equipa técnica. Se os voluntários 
se sentem desvalorizados, é uma questão de tempo até 
desistirem.

Se os profissionais de saúde sentem que os volun-
tários agem por sua conta e risco ou tomam iniciativas 
desarticuladas da equipa, o voluntário perde o seu lu-
gar e o sentido da sua ação.

O voluntário não tem de se meter naquilo que são 
as competências específicas do pessoal de saúde espe-
cializado, por isso, é preciso formação, formação, for-
mação. Na saúde mental é muito útil adquirir conhe-
cimentos específicos, adequados e aplicáveis de uma 
forma abrangente.

O voluntário acompanha vivências, partilha expe-
riências, ouve e sabe escutar – nesta questão de arti-
culação na área da saúde, isso é fundamental, porque 
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muitas vezes os códigos de linguagem são diferenciados 
pelas patologias que as pessoas têm – e coloca dúvidas: 
o voluntário precisa saber muito mais do que pode ma-
nifestar que sabe!

Há riscos na escolha dos voluntários. Não é raro 
querer-se ser voluntário para alcançar reconhecimento 
e estima dos outros: “É muito bonzinho”, “a paciência 
que ele tem”, “eu não aturava aquilo”. Uma vez disse-
ram à Madre Teresa: “Eu nem que me pagassem fazia 
isso que a irmã faz”. E ela respondeu: “Eu também não”. 
Há coisas que só se fazem com o coração, mas com um 
coração esclarecido, que sabe abrir-se àquilo que são 
as realidades concretas, não um coração de manteiga. 
Tornar-se diferente por se integrar num contexto não 
acessível às maiorias: “Eu sou o maior, o outro que é 
voluntário lá na outra medicina normal, não custa nada, 
é só dar uma sopinha e eu é que sou bom, porque estou 
a trabalhar com estas áreas e até tenho a minha integri-
dade física em risco”.

O voluntário pode ter como motivação criar con-
dições para arranjar estágio remunerado ou mesmo 
emprego.

Nesta altura de grande desemprego, sabemos que 
muita gente se faz voluntário para ver se na abertura 
da primeira vaga da instituição entra porque já lá es-
tá. Esquece-se que são as competências que contam e 
não a motivação, porque não é uma motivação normal 
quando se escolhe ser voluntário neste sentido.

Pode também querer arranjar uma cunha para con-
seguir internamento para um familiar, porque acaba 
por conhecer o médico A ou B… A mim já me aconteceu 
isso! Desde que entrei nesta missão, não faço outra vi-
da se não pedir coisas, mas não digo que são «cunhas», 
são mediações. Muitas vezes os pobres não têm vez, 
nem voz e alguém tem de ir à frente deles, senão são 
sempre empurrados para o fim da fila. Mas não é disso 
que estou a falar, estou a falar de situações muito ela-
boradas, muito refletidas. O voluntário tem de procu-
rar saber mais sobre os assuntos que incomodam e não 
fugir deles. Quando algo me perturba, me faz perder 
o sono, procuro quem me possa esclarecer. E também 
pode querer obter um tratamento preferencial para o 
seu familiar doente. 

Vejamos agora comportamentos a ter pelos volun-
tários na saúde mental: quando a pessoa com doença 
mental se mostra impaciente e quer ser deixada em 
paz, é preferível não a pressionar e esperar que se acal-
me; ainda que a pessoa com doença mental esteja a 
querer falar de coisas das quais o voluntário discorde, 
este deve ter a capacidade de escutar o que ela quiser 
dizer; os limites para a relação devem ser claros e defi-
nidos de forma serena e coerente; o voluntário deve ir 
conhecendo os assuntos que são do interesse da pessoa 
com doença mental e o voluntário deve falar de poucos 
conteúdos de cada vez, de modo a não criar estados de 
confusão ou de desconforto.

A pessoa com doença mental tem dificuldade em 
aceitar críticas, sobretudo se forem repetidas e de ca-
rácter destrutivo – não é preciso ter doença mental, 
qualquer um de nós gosta mais do elogio do que da 
censura. A superproteção não é uma boa atitude a ado-
tar por parte do voluntário e o paternalismo deve ser 
substituído pela autonomização possível. A pessoa com 
doença mental, como todos nós, aprecia o facto de se 
sentir respeitada, admirada e valorizada. O voluntário 
deve perceber e tentar encontrar motivos que o levem 
a admirar genuinamente cada pessoa com doença men-
tal. O elogio e o reforço positivo, desde que sejam sin-
ceros, são sempre bem-vindos ao interagir com a pes-
soa com doença mental.

O voluntário não deve pronunciar-se acerca de na-
da que não lhe diga respeito, pois não lhe cabe emitir 

qualquer opinião sobre doença, medicação, ocupação 
do doente.

O voluntário não rejeita, não hostiliza, não reprime, 
não confronta, não discute, não agride. O voluntário é 
um aliado da equipa. O voluntário é um aliado da equi-
pa médica, da equipa da saúde e complementa-as na 
vertente exclusivamente relacional para que a assistên-
cia prestada seja integral, humanizada e frutífera.

Obrigado pela atenção.

A INTERAÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS, OS UTILIZA-
DORES E OS SERVIÇOS DA COMUNIDADE

MARIA JOÃO VARGAS MONIZ
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE 

ENTIDADES DE REABILITAÇÃO DE DOENTES MENTAIS 
(FNERDM)

O desafio que nos foi colocado teve que ver com 
a forma de compatibilizar esta questão das vontades e 
dos desígnios em relação aos planos da saúde mental 
e responder, no contexto da comunidade, a uma trilo-
gia de pressupostos e necessidades provenientes dos 
três grupos principais que intervêm ao nível da saúde 
mental: os utilizadores de serviços, as suas famílias e, 
finalmente, as organizações e os profissionais que lhes 
prestam serviços.

Neste desígnio da desinstitucionalização e do desa-
fio da integração comunitária, temos estes três grupos 
que confluem ou divergem nos seus objetivos. É neste 
âmbito que devemos desenvolver uma atividade, cujo 
propósito é, muitas vezes, alinhar e fazer confluir os 
seus desígnios, embora na prática e, na maioria dos ca-
sos, elas sejam divergentes e não convergentes. 

Portanto, quando falamos em alinhamento das ne-
cessidades de todos, podemos não estar a falar de for-
mas de pensar idênticas. Os utilizadores dos serviços 
no contexto da comunidade precisam de contextos que 
sejam promotores da sua independência, da sua auto-
nomia e da sua autodeterminação.

Nesta linguagem das organizações e dos resultados 
da investigação, referimos os famosos conceitos de re-
covery e empowerment. O recovery tem que ver com o 
desígnio individual do reconhecimento da experiência 
pessoal em saúde mental e de como pode a pessoa re-
tomar o exercício pleno de cidadania e o acesso à co-
munidade a partir da sua própria experiência. O em-
powerment é um constructo mais multidimensional e 
que tem, por um lado, esta noção da capacidade e das 
oportunidades que as pessoas podem ter para a sua in-
tegração e por outro o desenvolvimento de contextos 
relacionais.

Isto implica que haja outros elementos associados 
como as organizações e/ou a comunidade em geral que 
nos permite criar condições que possam, efetivamente, 
viver na comunidade de forma plena e idêntica àqueles 
que não têm uma experiência na área da saúde mental. 
E é neste mundo que nós circulamos e vivemos.

É muito interessante perceber como é que se pode 
desenvolver, em simultâneo – e sublinho, em simultâ-
neo –, uma estratégia de intervenção que cubra esta 
convergência, pois na área da saúde mental as pessoas 
consideram ter vivenciado experiências duras ou nega-
tivas e stressantes que as colocam em posições comple-
xas de humilhação e vergonha. É uma experiência que 
tem uma dimensão dura para a família, para os próprios 
e para as organizações que lidam com dificuldades no 
dia-a-dia, até mesmo nos pressupostos de integração 
das pessoas com experiência em doença mental.

O outro lado interessante é que estamos sempre à 
espera das mudanças de mentalidades. Não há mudan-
ças de mentalidade se as pessoas com doença mental 

não estiverem na comunidade, se não estiverem ao 
nosso lado. Se não as conhecermos e não gostarmos de-
las, também não seremos capazes de as compreender.

Mas a experiência da doença mental não é só esta 
sintomatologia, o lado negativo ou uma história difícil. 
Há também uma história de sobrevivência. E se nós vir-
mos esse outro lado, conseguimos observar a capacida-
de de resiliência que as pessoas que passam por estas 
experiências vive, muitas vezes, em si e no seu dia-a-
dia, confrontado, muitas vezes, com a pobreza. 

As pessoas com doença mental não têm só estas 
problemáticas de saúde mental. Normalmente, também 
não têm recursos para sobreviverem de forma digna, 
autónoma e que lhes permita estar em plenitude na co-
munidade. Portanto, há que encontrar formas, mesmo 
financeiras, para que possamos ter um discurso coeren-
te com aquilo que defendemos em termos de desinsti-
tucionalização e integração comunitária.

Este é o desafio europeu e à escala mundial que se 
nos coloca. As pessoas não devem estar a vida inteira 
em grandes instituições. Devem integrar a comunidade, 
onde todos nós circulamos, e correr para os comboios 
como nós. Essa oportunidade é integradora, porque nos 
permite viver na realidade do quotidiano.

Por vezes, também existem desafios negativos, mas 
a doença mental não impede necessariamente a pessoa 
de exercer uma atividade profissional na plenitude ou 
de estar nas escolas. Estas pessoas devem ter oportu-
nidades de trabalho, se relevante e necessário, porque 
curiosamente não há correlação estatística entre sinto-
matologia e performance profissional ou educacional. 
Ou seja, a pessoa pode ter sintomas e, em simultâneo, 
exercer as suas funções.

É muito interessante como, a partir do movimento 
com auto representantes das pessoas com doença men-
tal, aprendemos a integrar as vozes e outros sintomas 
na sua vida diária e como, independentemente desses 
processos, elas podem e devem estar na comunidade. 
Portanto, esta é uma aprendizagem muito interessante, 
também para os profissionais e para as famílias. 

Neste momento, e cada vez mais, procuramos, co-
mo profissionais, criar oportunidades para que as fa-
mílias possam prosseguir as suas vidas, sabendo que 
têm uma pessoa com doença mental, mas sem viverem 
totalmente centradas nesse propósito, permitindo-lhes 
reassumir o seu exercício pleno de cidadania.

Uma das preocupações que as famílias partilham 
connosco é: Como é que eu posso morrer em paz? É 
isto que nós, como sociedade, devemos proporcionar 
às famílias que têm alguém no seu seio com uma pro-
blemática de saúde mental: viver em paz e morrer em 
paz. Esse deve ser o nosso desígnio também. Quando 
trabalhamos com famílias, não trabalhamos só com o 
núcleo tradicional da mãe e do pai. Há os irmãos, os 
tios, os primos, os filhos... São outros grupos que na 
especificidade têm necessidades próprias e têm de ver 
respondidos os seus anseios e os seus desígnios.

Imaginem que têm um irmão com doença mental. 
Defendo os valores da família, não posso expulsar o 
meu irmão de casa, mas com isso destruo a minha famí-
lia. O percurso normalmente é estudar, trabalhar e sair 
de casa. Continuamos sempre amigos e se for preciso 
apoiar, cá estamos, mas não dentro das nossas casas. 
O que acontece com as pessoas com doença mental é 
que têm 30, 40, 50 e 60 anos e estão dentro das casas e 
em total dependência. E isso é fonte de conflito, como 
é fonte de conflito para todas as pessoas que estão nes-
tas circunstâncias.

Então como responder a estes desafios? Criando ge-
rações de famílias que não se sentem culpabilizadas por 
quererem que os seus filhos vivam de forma autónoma 
e sejam capazes de tratar da sua vida.



E por isso os desígnios de integração comunitária 
levantam desafios também para os profissionais que 
podem contribuir para que as famílias e os próprios te-
nham as condições para viver em plenitude na comu-
nidade. E é isso que se chama tecnicamente uma es-
tratégia de coempoderamento, uma estratégia que leva 
a que todos os grupos se sintam mais saudáveis, mais 
fortes e mais livres, considerando uma experiência que 
tem uma conotação negativa, pesada que é a experiên-
cia na área da saúde mental.

O nosso desafio é desenvolver organizações que 
tenham a capacidade de responder a estes duplos ou 
triplos desafios.

Os profissionais nesta área também se expõem a 
situações complexas no esforço da integração, por is-
so necessitam, igualmente, de se sentirem fortes e 
empoderados. E isto é ciência. Neste momento, procu-
ram-se desenvolver novas gerações de políticas sociais 
no âmbito da integração comunitária, considerando a 
integração comunitária como uma arte e uma ciência 
comunitária. E esse é um motivo que me faz cada vez 
mais orgulhosa de pertencer às Humanidades, porque 
sempre se diz que só a ciência produz. Neste momento, 
nós queremos desenvolver a partir das Humanidades, 
numa perspetiva translacional, usando todas as coisas 
boas das ciências, mas tendo em vista produzir novas 
políticas com base na arte da integração. 

Não é tão interessante para nós, independentemen-
te dos serviços na área das Humanidades, das Ciências 
Sociais e Humanas, que possamos ter a noção de uma 
intervenção socialmente eficaz e útil, produzindo e de-
monstrando resultados. 

Esse é o propósito e desígnio da Federação Nacional 
das Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, ou 
seja, criar mecanismos de suporte às organizações para 
poderem desenvolver práticas e programas com eficá-
cia e com capacidade de demonstração de resultados.

INSTITUTO HOSPITALEIRO (ISJD) 
E A REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL – 
DA CONCETUALIZAÇÃO À SISTEMATIZAÇÃO

VÍTOR COTOVIO
Diretor Clínico da Casa de Saúde do Telhal, do 

Instituto S. João de Deus

O Instituto São João de Deus tem à volta de mil 
utentes e é evidente que todos estão em patamares di-
ferentes no que respeita ao processo de reabilitação e 
à intervenção em reabilitação.

O que nos orienta é o referencial EQUASS, que nos 
obriga a colocar objetivos, indicadores e metas, mas 
não nos podemos esquecer que a qualidade de cuida-
dos não se esgota em processos e procedimentos.

Estamos muito dominados por coisas de medir e é 
importante medir, mas, como dizia Einstein, «nem tudo 
o que conta pode ser contado e vice-versa». Portanto, é 
preciso muito cuidado com esta questão, pois o grande 
desafio que se coloca é como é que, em sistemas ma-
duros, intersectamos a qualidade processual e a proce-
dimental com a qualidade de cuidados. Se ficamos só 
reféns da qualidade processual, perdemos o ritmo dos 
outros, como já foi aqui dito.

Em doença mental, temos sintomas, a funcionalida-
de e a qualidade de vida comprometidas e os Planos 
Individuais de Intervenção (PII) têm de atravessar es-
ta necessidade, pois os problemas podem estar nestas 
variáveis. É claro que doença mental grave está condi-
cionada pelo diagnóstico, pelo tempo da doença e pela 
incapacidade que resulta com aquela doença.

A incapacidade pode ter um grau reduzido, elevado 
ou moderado, assim está consubstanciada nos cuidados 

continuados integrados de saúde mental, que são um 
parto distócico. Os cuidados continuados de saúde 
mental é algo que esperamos que venha para o terre-
no – esperamos uma resposta positiva no Dia Nacional 
da Saúde Mental pois Julho já passou… Acho que se no 
geral da saúde os partos podem ser eutócicos, na saúde 
mental são sempre distócicos: fórceps, ventosas, cesa-
rianas… É uma coisa terrível em saúde mental, mas a 
gente cá está para dizer isto pelo menos.

Para reabilitar em Saúde Mental é necessário pla-
near, executar e monitorizar os problemas de interven-
ção, sendo que os equipamentos necessários para estas 
funções nem sempre estão no terreno ou não cobrem 
as necessidades, verificando-se também problemas ao 
nível dos recursos humanos e financeiros, bem como 
da formação.

Outro problema que se coloca é o combate ao es-
tigma: esta é uma realidade que se constrói a partir do 
preconceito, estereótipo e discriminação, enquanto o 
empoderamento, a autodeterminação, a legislação e a 
recuperação levam ao contrário.

Quando se está alguns anos em reabilitação, ad-
quirimos legitimidade para pensar sobre reabilitação. 
E reabilitação vai de encontro a um paradigma que eu 
defendo muito para a vida: não acredito no paradigma 
casualista, no sentido da casualidade linear. Acredito na 
causalidade sistémica, contextual, portanto, acredito 
muito no paradigma da complexidade, de Edgar Morin, 
Karl Popper, e não no cartesianismo que separa para 
compreender.

Acredito no «Entre». Aquilo que se passa entre os 
utentes, técnicos e as famílias no contexto onde estão. 
Isto é fundamental para que o processo corra bem ou 
mal. O paradigma da complexidade tem que ver com 
esta causalidade circular e não casualista, no sentido 
«causa-efeito». O efeito também condiciona a causa; 
a forma como ele interage com o utente vai interferir 
nele e vice-versa; a forma como ele interage comigo in-
tervém em mim. Isto condiciona o nosso modo de estar.

Por isso, na reabilitação, como na vida, defendo um 
paradigma da complexidade, um paradigma de causali-
dade sistémica.

E acredito que a reabilitação é ativa, muitas vezes 
tem de ser intensiva e interventiva. É positiva e recupe-
rativa no sentido de adquirir e recuperar competências. 
Muitas vezes, a reabilitação acontece no primeiro mo-
mento em que alguém adoece. Nesse sentido seria an-
tecipativa, preventiva e sustentativa, que leva a que o 
utente mantenha competências. Posso não estar a fazer 
ou a adquirir competências novas, mas tenho o desa-
fio para evitar perder competências. E isso acontece no 
primeiro dia em que alguém adoece e na forma como 
eu o hospital geral me coloco.

Há uma altura em que não posso invadir e ser mui-
to intrusivo com alguém que está descompensado psi-
coticamente, mas tenho de estar atento e escolher o 
timing, caso contrário perco o comboio, pois as compe-
tências começam a ser perdidas pela alteração volitiva 
e cognitiva que o doente mental regista.

O doente mental tem um bloqueio da vontade, uma 
inibição da ação e eu tenho de estar atento a isso. Em 
doença mental é fundamental saber trabalhar a moti-
vação. Para uma pessoa com doença mental, não basta 
identificar um benefício. A pessoa pode achar impor-
tante fazer a cama, mas pode não desejar aquele be-
nefício. É a minha tarefa descobrir, com ele, quais são 
os motivos que o mobilizam e se ele quer aquilo, se ele 
deseja aquilo. Resumindo, primeiro, tenho que ver se 
ele identifica o benefício, perceber se ele o quer e como 
é que isso se trabalha. Se assim não for, o processo é 
comprometido nas várias etapas. O processo motivacio-
nal é fundamental para trabalhar a reabilitação.

Há um provérbio Sufi, que li na introdução de um 
livro sobre o Mourinho, que diz: “Por perceber o 1, 
pensamos que percebemos o 2, porque 1 e 1 são 2, 
mas precisamos também de perceber o «e»”. O que 
está «entre» condiciona tudo. Nós não podemos des-
contextualizar: as coisas acontecem num determinado 
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contexto, naquele espaço, naquele tempo, naquela circuns-
tância, com aquelas pessoas, com aquelas relações. Parece 
muita coisa, mas é assim que o enfoque deve ser feito. O para-
digma e a epistemologia têm de ser sistémicas. Portanto, o to-
do é a perceção inter-relacional, interativa e interdependente 
naquele contexto.

É como a visão da floresta e das árvores: tenho obrigação de 
ver a árvore e a unidade que a árvore é, mas tenho também de 
ver a diversidade que é a floresta, não deixando de ver a árvore, 
nem a floresta. E este é o desafio: ver o todo sem deixar de ver as 
partes e ver as partes sem deixar de ver o todo. 

Relativamente ao trabalho mais técnico, sabemos que o ín-
dice de insatisfação de alguém é sempre igual às expectativas 
menos a realidade. Portanto, em reabilitação, ou se baixam as 
expectativas ou melhora-se a realidade. 

Quando temos um PII, temos as expectativas da família, do 
utente e dos técnicos, a que se acresce a gestão da frustração e 
identificação de problemas, necessidades e desejos. E isto tudo é 
diferente. Expectativas pode não ser o mesmo que uma neces-
sidade ou um desejo. Tenho de criar um denominador comum 
possível entre expectativas/necessidades/problemas para encon-
trar um raio de um PII ou um raio de um objetivo e a consequente 
meta. 

Se queremos mudar é necessário perceber que a mudança 
é sempre igual às necessidades menos a resistência, pelo que ou 
baixa a resistência ou sobem as necessidades. Isto até é tudo mui-
to fácil de conceptualizar, o problema é depois passar à prática.

E para brincar um bocadinho, olhemos ainda mais para a pro-
priedade transitiva que funciona sempre da mesma maneira: rea-
bilitar é motivar, motivar é comunicar, então, reabilitar é comu-
nicar. Isto é matemática. Então, vamos ver como comunicamos. 
Reabilitar é mudar, mudar é motivar, logo, reabilitar é motivar. Ou 
seja, trata-se de descobrir um motivo, de dar uma razão para a 
ação.

A pessoa tem de reconhecer o que é importante e neces-
sário, identificar os benefícios e desejá-los, pois não interessa 
identificar se não os desejar. É preciso antecipar uma satisfação, a 
expectativa de um resultado previsto e criar condições para isso. 
Às vezes, basta dizer a alguém ao lado para fazer alguma coisa, 
como, por exemplo, a cama, mas chega a mãe a casa e faz a ca-
ma. A congruência e convergência do olhar para a reabilitação da 
mesma forma é fundamental, pois a forma diferente de olhar o 
mesmo assunto é outro dos bloqueios que existe.  

Os obstáculos são muitos. É evidente que estamos sempre 
separados com as políticas e as práticas, o apoio político e a im-
plementação. É sempre um desafio do arco da velha, o mesmo 
acontecendo com a falta de comunicação e articulação entre as 
entidades. Ainda somos muito voltados para o próprio umbigo, 
muito narcísicos, ou seja, estamos sempre à procura de fazer pon-
tos em vez de fazer pontes.

Outros obstáculos são as arrogâncias institucionais, a falta 
de formação, o não saber trabalhar em equipa e o instituciona-
lismo, que tanto pode ser dos utentes, como dos técnicos ou das 
famílias.

Através dos nossos PII aferimos as expectativas/necessidades 
de utente, família e equipa, definimos os problemas, os objeti-
vos gerais e específicos e as metas, delineamos a intervenção 
ao nível de métodos e técnicas, determinamos os responsáveis 
pelas intervenções definidas e os tempos de avaliação. Através 
disto fazemos medições, à semelhança do que acontece com a 
classificação internacional de funcionalidade, e apresentamos 

percentagens ao nível do alcance das metas. Desta forma, verifi-
camos se naquela unidade foram alcançadas as metas previstas.

O objetivo final é muitas vezes melhorar a qualidade de vida, 
pelo que utilizamos escalas de verificação. Medimos também o 
grau de autonomia possível. Na instituição temos níveis diferen-
tes de necessidades, desde os mais incapacitados aos mais au-
tónomos que estão na comunidade. Ora, os mais incapacitados 
também têm direito a PII e este pode ter só que ver com qua-
lidade de vida, enquanto os outros pode prever deslocações ao 
centro de saúde ou ao ginásio, por exemplo.

Resumindo, defendo o paradigma sistémico, que usa o 
triângulo dos cuidados continuados e a procura de praticar a 
transdisciplinaridade: é no «trans» que a criatividade aconte-
ce e não é possível trabalhar em saúde mental sem criativida-
de e sem resistência à frustração.

É um desafio constante e, muitas vezes, são as famílias e 
os utentes que nos podem ensinar coisas. Portanto, não seja-
mos demasiado rígidos na certificação de qualidade.

- IPSS promovem a dignidade, valorização e capacitação da pessoa humana.
- A preocupação com a saúde implica pensar em IPSS, pelo alto conhecimento que 

têm da população e sensibilidade na proximidade às problemáticas das pessoas;
- A saúde é uma preocupação sempre presente e atuante pelas IPSS;
- Fundamental contar com as IPSS para os novos desafios;
- Importante dar a conhecer a vitalidade, conhecimento, qualidade e também valo-

rizar e reconhecer o trabalho e a qualidade das boas práticas que fazem;
- Dar a conhecer parcerias, potencialidade de todas as IPSS e competência;
- As IPSS atuam na prevenção da doença, na promoção da saúde e na prestação de 

cuidados;
- É muito importante conhecer melhor a realidade do que fazemos;
- Outras temáticas e outras formas de conhecer essa realidade serão abordadas em 

próximos Encontros.
- Atualmente é o Setor Social Solidário que detém a maioria das respostas em 

Cuidados Continuados Integrados;
- Esta resposta não deve ser maioritariamente pública, se o fosse estaríamos a des-

perdiçar uma enorme capacidade instalada;
- A intervenção no domicílio deve ser o pilar fundamental da reforma do SNS na área 

dos CCI;
- É absolutamente necessário que se construam complementaridades no terreno;
- Não há cobertura uniforme de todo o País em CCI, há boa cobertura no Interior, me-

nos boa na Área Metropolitana do Porto e muito má na Área Metropolitana de Lisboa;
- Não pode haver políticas públicas sem evidência científica. Deve manter-se o que 

está bem e melhorar o que está menos bem;
- Importância da formação.
- Processo de envelhecimento é inevitável e independente do grupo etário;
- Desafio/Responsabilidade: individual, institucional e societal;
- Importância da alimentação saudável, atividade física, vacinação, prevenção das 

quedas, prevenção das úlceras por pressão, prevenção das doenças crónicas, participa-
ção, apoios às famílias e apoios e cuidados na comunidade;

- Destaque e reconhecimento claro do papel das IPSS também neste domínio;
- Promover uma imagem positiva e participativa e informação sobre o real contribu-

to que as pessoas idosas dão à sociedade;
- Construção de complementaridades para as respostas integradas.
- A saúde mental dos cidadãos tem um grande impacto na saúde, mortalidade, eco-

nomia, sofrimento e marginalização e nas gerações subsequentes;
- Necessidade absoluta dos cuidados continuados integrados de Saúde Mental;
- Paradigma Sistémico – Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade, 

Transdisciplinaridade – Inovação;
- Saber trabalhar a motivação, evitar perder competências e fazer a gestão da 

frustração;
- Necessidade de um Plano Individual de Intervenção (PII);
- Conduzir novas políticas envolvendo as famílias com base na comunidade e na 

integração, produzindo e desenvolvendo resultados;
- Necessidades importantes no âmbito do voluntariado: boa articulação e 

formação.

CONCLUSÕES


