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Ponto de partida…

• Hospitais psiquiátricos

• Centralização

• Institucionalização

• Separação de restantes
estruturas da Saúde



Objectivo



Marcos cronológicos

1963 – Lei 2118

• Rede de Centros de Saúde Mental

• Serviços Regionais para crianças e 

• adolescentes



1998-1999 – reforma legislativa 

• Princípios gerais + Internamento compulsivo

(Lei SM 36/98)

+

• Organização de Serviços de Saúde Mental

(Decreto Lei n. 35/99)



Este processo está por concluir há décadas !!

Atenção: as maiores barreiras não têm sido técnicas !

Compromisso político e financiamento

Centralização excessiva

Integração insuficiente (CSP, DGRSP, MTSS)

Escassez de pessoal treinado

Líderes sem competências de saúde pública



Rumo actual da política de saúde mental

Revisão da Legislação de Saúde Mental

Estratégias de implementação (barreiras !!!)

Programa de Recuperação e Resiliência (EU)



Revisão da Legislação 

• DL 113/2021 ( Organização de serviços) – Já publicado

• Lei 36/98 – IC e direitos humanos – Entregue a 1ª versão



Estratégias de implementação

Coordenação 
Nacional

Coordenação 
Regional

Norte

Coordenação 
Regional

LVT

Coordenação 
Regional

Algarve

Coordenação 
Regional

Alentejo

Coordenação 
Regional 
Centro

Faltam:

a) Estruturas executivas

b) Mecanismos formais de 
participação



PRR – uma oportunidade

Financiamento

Saúde Mental

Cuidados de Saúde Primários

RNCCI  



Sistema forense

• Comité de Prevenção de Tortura

• Compromisso do Governo

• Regulamentação de unidades no SNS

Oportunidade de       

reconfiguração do sistema



• Requalificar os internamentos de psiquiatria forense 

• Construir unidades forenses de transição para a comunidade

• Articular de forma efectiva ( trajectos de prestação de cuidados )

• Equipas comunitárias – criação de novas / sectorização dos RH actuais

Sistema forense - objectivos



Equipas Comunitárias de SM

• Núcleo do sistema organizativo

• Proximidade à população

• Continuidade de cuidados

• Articulação com outros agentes

• Resposta às necessidades

Ø Disseminadas

Ø Móveis

Ø Full-time

Ø Trabalhar fora do hospital

Ø Diferenciadas



O modelo é o mesmo, e a filosofia também...


