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Sumário Executivo

A pandemia da COVD-19 tem colocado múltiplas exigências a indivíduos,

instituições e sociedade. Uma das vertentes mais visíveis dos impactos da pandemia é a da

saúde mental, não só devido às implicações sociais e económicas das medidas de

contenção da pandemia, que agudizaram situações anteriores, como também por criarem

novas situações que merecem atenção, quer no plano clínico e da psicopatologia, quer no

da normalidade. Temporalmente, estas implicações não se restringem ao período da

pandemia, mas terão uma expressão mais ampla.

No presente documento, a Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos

Psicólogos Portugueses (OPP) apresenta um contributo tendo em vista a promoção da

saúde mental e a recuperação da pandemia. Este contributo parte dos pressupostos de que

(i) a saúde mental não é apenas a ausência de doença, (ii) é necessário considerar os

vários determinantes da saúde mental e (iii) existem possibilidades de otimização das

capacidades e respostas existentes.

Considerando a abrangência regional do Conselho Consultivo de Saúde Mental, as

propostas apresentadas organizam-se em dois clusters, nomeadamente a esfera da tutela

da Saúde e o âmbito mais alargado das políticas públicas. Na esfera da saúde, assinalamos

a importância de conservar para futuro valências que foram criadas a propósito da

pandemia, incluindo intervenções a distância, de preservar e reforçar a capacidade de

resposta dos cuidados primários, e de aumentar a qualidade das respostas, através de

ações como a validação da autonomia do serviço de saúde, a melhoria das condições

proporcionadas aos profissionais e mecanismos de encaminhamento. Num enfoque mais

alargado em termos de políticas públicas, salientamos o continuum

prevenção-tratamento-recuperação e a importância da valorização do papel dos vários

setores, nomeadamente social, educação e trabalho, na prevenção e promoção em saúde

mental, no âmbito de uma estratégia integrada.
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Introdução

No presente documento, a Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos

Psicólogos Portugueses (OPP) apresenta um conjunto de propostas tendo em vista a

promoção da saúde mental, particularmente no âmbito da construção de uma trajetória de

recuperação da pandemia. Estas propostas inserem-se no percurso de participação ativa e

construtiva da DRM-OPP na comunidade e expresso na interface institucional, incluindo no

âmbito do Conselho Consultivo de Saúde Mental da Região Autónoma da Madeira (RAM). A

elaboração das propostas apresentadas no presente documento decorre de um trabalho de

reflexão sistemático sobre a promoção da saúde mental na Região e que inclusivamente se

tem traduzido em contributos anteriores, incluindo o Contributo para a Elaboração da

Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental (junho de 2019) e o Contributo para

a Retoma da Atividade Clínica no Serviço Regional de Saúde, no Âmbito da Contenção da

COVID-19 (maio de 2020).

Pressupostos

Na elaboração das presentes propostas, a DRM-OPP parte de um conjunto de

pressupostos, os quais são referidos seguidamente.

(1) Se, como refere a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental não corresponde

apenas à ausência de doença, mas a “um estado de bem estar que permite às

pessoas realizar as suas capacidades e potencial, lidar com o stress normal do dia a

dia, trabalhar produtivamente e contribuir ativamente para a sua comunidade”, então

uma abordagem às questões na esfera da saúde mental envolve uma amplitude

maior, focada no bem estar psicológico e saúde e não apenas a um enfoque restrito

na doença e em mecanismos de encaminhamento de doentes.
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(2) Muitos dos principais determinantes da saúde mental remetem para contextos e

setores para além da tutela direta da Saúde. Neste sentido, ao efetuar-se uma

abordagem de âmbito regional às questões de saúde mental, é fulcral uma visão

transetorial e multisetorial, particularmente no que se refere à prevenção e à

promoção. No caso da RAM, estando em curso a construção de uma Estratégia

regional, enfatizamos o racional da saúde mental em todas as políticas (mental

health in all policies) e de uma abordagem global (whole government approach).

Assim, consideramos relevante a referência ao papel das intervenções levadas a

cabo nos setores da educação (e.g., na promoção de competências, sinalização e

intervenção precoce sobre as situações), do trabalho (e.g., na construção de locais

de trabalho saudáveis, na avaliação e intervenção sobre os riscos psicossociais) e

no setor social (e.g., intervenções comunitárias favorecedoras da integração social,

apoio material às comunidades, criação de oportunidades).

(3) Fruto de uma trajetória de vários anos e de uma dinâmica própria, a RAM apresenta

diversas valências e capacidades instaladas em diferentes setores. Esta

circunstância faz com que os desafios se coloquem, não só no facto de persistirem

necessidades de recursos humanos por preencher, mas sublinha também a

necessidade de se otimizarem os recursos e as capacidades que já existem, no

sentido de ser dada a melhor resposta à comunidade e de forma eficiente para o

sistema.
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Propostas DRM-OPP

A. Âmbito Específico do Sistema de Saúde

A1. Conservar valências e esquemas de intervenção a distância que foram criados no

quadro da pandemia, mas que se revelam úteis também para um quadro posterior de

normalidade da intervenção em saúde. Entre estes incluem-se a linha de apoio psicossocial

da Direção Regional de Saúde, bem como a definição de esquemas de intervenção a

distância por parte do Serviço de Psicologia do SESARAM. Uma vez que a linha de apoio

psicossocial não substitui intervenções e acompanhamentos em consulta de psicologia,

consideramos que esta valência, pela sua natureza breve e orientada, poderá ter utilidade.

Por outro lado, consideramos útil a previsão de intervenções a distância em situações cuja

avaliação as justifique, no quadro da autonomia do Serviço de Psicologia e dos respetivos

técnicos. A combinação entre intervenção presencial e a distância em saúde tem vindo a ter

cada vez maior destaque no âmbito dos sistemas de saúde, sendo que, no caso da

psicologia, se encontram publicadas Linhas Orientadoras para a Prática Profissional por

parte da OPP (Prestação de Serviços de Psicologia Mediada por Tecnologias da Informação

e da Comunicação,

(https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/linhasorientacao_prestacaoservic

os_opp.pdf).

A2. Reforçar a capacidade de resposta em psicologia nos cuidados primários e
preservar a que já existe. A necessidade de resposta a múltiplas solicitações, quer devido

ao surgimento de novas valências e tarefas associadas à pandemia, quer devido a

situações anteriores na área dos cuidados mais especializados e hospitalares, tem levado a

que os psicólogos que exercem nos cuidados primários sejam frequentemente requisitados

e, nesse sentido, deixem os cuidados primários ou tenham menor disponibilidade para

exercer nesse contexto. Além destas saídas de profissionais dos cuidados primários para

outros serviços e valências no âmbito do Serviço de Saúde, têm existido outras saídas para
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o exterior, o que, considerado em conjunto, reduziu a capacidade de resposta em psicologia

nos centros de saúde da Região. Neste sentido, face ao papel fulcral dos cuidados

primários, a DRM-OPP propõe a contratação de mais profissionais para o Serviço de Saúde

da Região, garantindo-se a sua colocação nos cuidados primários, bem como a retenção

dos profissionais nos mesmos.

A3. Conclusão da constituição e regulamentação que está prevista do Serviço de
Psicologia do SESARAM, com autonomia funcional, técnica e científica e funcionando na

dependência da Direção Clínica do SESARAM. A criação deste Serviço, já anunciada pela

tutela, além de ser natural do ponto de vista concetual, científico, profissional e técnico, no

âmbito uma profissão autónoma e que está regulada e tem uma Ordem Profissional,

permite uma maior diferenciação dos serviços, a otimização da intervenção, a inclusão das

diversas valências da intervenção psicológica no sistema de saúde, além da saúde mental,

e consequentemente a sua maior qualidade. Concomitantemente, colocará a RAM para a

primeira linha das boas práticas institucionais nesta matéria, à semelhança do que ocorre

noutros contextos, por exemplo, no Centro Hospitalar Universitário de São João. A situação

atual de pandemia corresponde a mais uma situação que evidencia a importância de um

Serviço de Psicologia que possa organizar a intervenção, definir procedimentos, gerir todos

os recursos da psicologia nas várias valências e articular diretamente com a tutela.

A4. Otimização dos procedimentos de encaminhamento e referenciação de utentes
nos serviços públicos de saúde, nomeadamente tornar possível a referenciação direta

para serviços hospitalares (e.g., pedopsiquiatria, psiquiatria) por parte dos psicólogos, já

que atualmente é necessário o encaminhamento por parte do médico de família,

circunstância que, não só dificulta o acesso dos utentes aos serviços, como torna menos

eficiente a resposta dada pelos serviços.

A5. Garantia da qualidade dos serviços na área da saúde mental nos cuidados primários,

através da definição e clarificação do papel de diferentes classes profissionais e respetivas

competências, especificamente a diferenciação da carreira de psicologia clínica e das
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funções dos psicólogos clínicos de outras carreiras de saúde mental e respetivos

profissionais, nomeadamente na avaliação, intervenção e limites técnicos de ação. Deverá

ser assegurado que diversas intervenções que são da reserva de competência das/os

psicólogas/os sejam efetivamente realizadas por psicólogas/os.

A6. Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através de
condições mais favoráveis a uma prática profissional de excelência e que previnam

riscos psicossociais nos profissionais, os quais são conducentes a isolamento profissional e

burnout. A DRM-OPP recomenda o maior investimento na formação contínua dos

psicólogos que exercem no Serviço de Saúde da Região, a implementação de práticas e

programas favorecedores do autocuidado, bem como um investimento na aquisição de
instrumentos de avaliação psicológica e material de intervenção e investigação, numa

perspetiva de constituição de um Laboratório de Psicologia e de uma Testoteca, já que se

estima que há vários anos que não há esta aquisição de materiais pelo SESARAM de forma

significativa. Consideramos importante ainda a necessidade de serem assegurados

gabinetes apropriados para o exercício da prática profissional em psicologia - situação

que a atual pandemia coloca ainda mais em evidência - e a implementação de uma política

de recursos humanos, sobretudo na área hospitalar, baseada na afetação de profissionais
nos diferentes serviços, fundamentada no perfil de competências e nas respetivas

especialidades.

A7. Valorização dos contributos da psicologia e dos psicólogos na implementação de

estratégias de comunicação em saúde, no sentido de a otimizar e tornar cada vez mais

eficaz, bem como no desenvolvimento da investigação-ação em saúde mental. A

pandemia fez emergir diversos fenómenos psicossociais em diferentes faixas etárias que

merecem ser devidamente estudados, quer numa perspetiva de compreensão da realidade,

quer da otimização da intervenção. Para este desiderato, o conhecimento da ciência

psicológica é central e integra a natureza do Serviço de Psicologia.
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A8. Reforço da capacidade de resposta ao nível do tratamento da toxicodependência,

através (i) do reforço de recursos humanos na Unidade de Tratamento da

Toxicodependência, (ii) da continuidade do protocolo entre o SESARAM e a Direção-Geral

de Reinserção e Serviços Prisionais - Estabelecimento Prisional do Funchal, e (iii) da

criação de um Centro de Dia para utentes daquela unidade, de forma a favorecer o

desenvolvimento de competências, fazer prevenção secundária e promover a integração

psicossocial dos utentes.

A9. Considerando as frequentes solicitações de intervenção psicológica em situações de

crise e emergência, salientamos a importância de serem revistos diplomas legais de forma

que os psicólogos, como classe profissional, sejam incluídos formalmente (e não

informalmente) nos esquemas de prevenção e intervenção em emergência previstos na

tutela da Saúde e Proteção Civil para situações de urgência/emergência. O enquadramento

legal em vigor, relativo a escalas de "prevenção" por parte de profissionais, não faz

referência aos psicólogos, circunstância que deverá ser revista. A referência explícita aos

psicólogos viabilizará a disponibilidade de mobilização dos profissionais para intervir em

situações súbitas em que tal seja necessário, assegurando que esta vertente da intervenção

se encontra coberta, bem como condições de equidade para todos os profissionais que

intervêm.

A10. Face às dificuldades de acesso dos cidadãos a serviços de psicologia que são

colocadas pelos subsistemas de saúde, em que se inclui a ADSE, entre outros,

nomeadamente através da exigência de um credencial ou relatório médico para a

comparticipação de consultas de psicologia, consideramos que a resolução desta questão

deverá ser prioritária, já se constitui como uma barreira no acesso a cuidados e um

procedimento inconveniente para todos os envolvidos, nomeadamente utentes, psicólogos e

médicos. Ainda que esta resolução requeira uma ação mais ampla e que porventura

ultrapasse a esfera exclusiva de ação da tutela da Saúde, consideramos que é central, na

medida em que tem a implicação prática de melhorar substancialmente o acesso dos

cidadãos a cuidados de saúde psicológica.
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B. Âmbito Alargado (Transetorial e Intersetorial) das Políticas Públicas

B1. Clarificar critérios para seleção de intervenções em saúde mental e implementar
programas de intervenção que sejam baseados na evidência, empiricamente
validados ou que sejam organizados tendo em vista a sua validação. Face à

necessidade de as intervenções serem realmente eficazes e, portanto, úteis para os seus

destinatários, bem como eficientes, não desperdiçando recursos que são escassos, deverá

ser sublinhada a importância das intervenções serem apoiadas em modelos validados, boas

práticas e tenham suporte empírico robusto. No caso de novas intervenções que possam

ser propostas, a DRM-OPP defende o compromisso com estudos piloto, antes de qualquer

disseminação da comunidade, e com a obtenção de evidências empíricas robustas de

eficácia. Sobretudo num panorama de múltiplas propostas de intervenção no domínio da

saúde mental, torna-se essencial definir critérios de seleção não casuística e de exigência

científica e profissional para as selecionar e distinguir aquelas que apresentam a qualidade

necessária para que um sistema de saúde as possa implementar.

B2. Reforçar mecanismos de articulação intersetorial, quer no que se refere a

procedimentos de encaminhamento de utentes e otimização de mecanismos formais de

articulação entre serviços e evitamento de sobreposição de intervenções, quer no âmbito da

organização conjunta de intervenções tendo em vista a prevenção. Em relação a este último

aspeto, valorizamos o reforço de ações intersetoriais já existentes, por exemplo na área da

parentalidade e intervenção precoce, sendo que se torna importante assegurar o

seguimento das mesmas, incluindo no que se refere a financiamento e valorização

institucional.

B3. Atualização da Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental e outros

documentos orientadores, com enfoque explícito ao papel dos outros setores na saúde
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mental, particularmente no que se refere à prevenção e à promoção. Neste âmbito,

assinalamos os seguintes aspetos:

B3a. Consideramos relevante que seja cada vez mais enfatizada a importância da

vertente da promoção da saúde mental e bem estar da intervenção psicológica em

contexto escolar e dinamizada pelos serviços que nele se encontram. Esta vertente

expressa-se, não apenas das intervenções individuais de carácter preventivo, mas

também, numa ação sistémica e multinível, na promoção mais alargada de

competências sociais e emocionais, de gestão de carreira, na prevenção do bullying e

maltrato entre pares.

B3b. Incentivar e promover as boas práticas em promoção de saúde mental e bem

estar nos locais de trabalho, incluindo a avaliação e a prevenção dos riscos

psicossociais. Sendo as dimensões psicossociais ligadas aos locais de trabalho um

determinante da saúde mental e estando documentados todos estes elementos,

incluindo os custos individuais, sociais e económicos dos problemas psicossociais nos

locais de trabalho, será muito relevante e diferenciador fazer referência a este aspeto.

A promoção da saúde mental nos locais de trabalho (e o respetivo incentivo a boas

práticas) tem vantagens individuais, sociais e económicas.

B3c. Promover o apoio social e material, bem como a capacitação e empowerment

das famílias, nomeadamente os que são expressos na dinamização de programas

dirigidos a pais, cuidadores e famílias com base comunitária e empiricamente

validados. Estando demonstrada a relação entre determinantes sociais (e.g., pobreza,

negligência e maltrato na infância, nutrição) e diversos problemas de saúde mental ao

longo da vida, a referência a estes aspetos constitui um contributo para assinalar o

papel que setores na área social e comunitária têm na prevenção e promoção da

saúde mental e bem estar de indivíduos e famílias. É de assinalar que, nesta área, já

se encontram a ser desenvolvidas iniciativas na Região, pelo que esta referência

explícita em documentos formais poderá contribuir para a sua valorização.
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B3d. Apoiar políticas de inclusão social e de anti discriminação em função do

género, orientação sexual, origem étnica, entre outros fatores de ordem social, cultural

e económica, bem como de prevenção da violência doméstica e/ou na família. Estão

amplamente demonstrados os impactos na saúde mental da discriminação social e da

ausência de um sentimento de inclusão e pertença social, bem como da violência

doméstica.

B3e. Criar um sistema de intervenção precoce na infância. Estão amplamente

demonstradas as vantagens de intervenções precoces na infância, que previnam a

agudização e uma evolução negativa de muitas alterações no funcionamento. A

criação de esquemas de ação e a ativação de redes de intervenção precoce, numa

lógica de articulação intersetorial, constitui um contributo essencial para a prevenção

em saúde mental e para a promoção do bem estar e adaptabilidade das crianças.

Esta ação deverá incluir intervenções na esfera da saúde mental e promoção de

competências sociais e emocionais, com um papel relevante da psicologia, no período

da gravidez e do puerpério, bem como na primeira infância (desde logo nas creches e

jardins de infância), já que a investigação evidencia a importância das primeiras

experiências de vida para o desenvolvimento futuro.
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Anexo A - Resumo das Propostas DRM-OPP ao Conselho
Consultivo de Saúde Mental da RAM

A No Serviço Regional de Saúde / Sistema de Saúde

A1 Conservar valências: manter a linha de apoio psicossocial da DRS e prever o papel e a
forma de intervenções a distância no SESARAM

A2 Contratar psicólogos para os cuidados primários e preservar o número de profissionais já
existente

A3 Conclusão do processo de constituição formal do Serviço de Psicologia do SESARAM

A4 Referenciação direta dos psicólogos dos cuidados primários para serviços hospitalares

A5 Diferenciação de papeis profissionais em saúde mental nos cuidados primários

A6 Condições para a prática: formação, instrumentos, gabinetes, perfis de competências

A7 Psicologia na comunicação em saúde e no estudo de fenómenos decorrentes da
pandemia

A8 Tratamento da toxicodependência: reforço de recursos humanos e criação de centro de dia

A9 Atualização de enquadramento legal para incluir psicólogos em prevenção e emergência

A10 Comparticipação de consultas de psicologia por parte de subsistemas saúde

B Âmbito Alargado Transetorial e Intersetorial

B1 Critérios para seleção de intervenções e valorização das que sejam baseadas na
evidência

B2 Reforçar articulação intersetorial: encaminhamento de utentes e intervenções comuns

B3 Referências explícitas em documentos formais ao papel de vários setores na saúde mental
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