
Mestrado em Gestão 
Administração Pública 

 

 

ju
l |

 2
0

2
2

 

 
 
 
 
 
 

Ana Filipa Damasceno Albuquerque 
 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL EM PORTUGAL:  
UM ESTUDO COMPARATIVO (1987-2019)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U M  E S T U D O  C O M P A R A T I V O  ( 1 9 8 7 - 2 0 1 9 )  

 

 

 

PROJETO APLICADO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE EM GESTÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Orientador: Professor Doutor Jorge Manuel Monteiro Mendes 

 

 

Ana Filipa Damasceno Albuquerque 

(julho, 2022) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tens um problema. 

Não és tu  

 

Alan Mulally, ex-diretor executivo da Ford Motor Company 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Um dos melhores acompanhantes do esforço e dedicação, é o agradecimento.  

Agradecer é o mínimo que podemos retribuir a quem nos acompanhou, ajudou e apoiou, 

para que os nossos objetivos se tornem possíveis. 

Às duas pessoas, que desde pequena, me deram ensinamento e me colocaram no caminho 

certo mesmo que a minha distração, por vezes, me desvie. Não me deixaram desistir, por 

mais horas que tenha dedicado a esta investigação, contribuindo com incentivo de que 

um dia alguém irá valorizar o esforço tido. Aos meus pais, aos meus melhores amigos, a 

eles um enorme agradecimento. 

Ao Professor Doutor Jorge Manuel Monteiro Mendes, um obrigado não é suficiente. Viu 

potencial nesta minha investigação, foi incansável na ajuda que me deu e em toda a 

paciência que teve para comigo, nas devidas alterações e sugestões, de forma que esta 

pesquisa tivesse a devida atenção. A ele, o meu mais sentido obrigado, por tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

RESUMO 

Se parece haver indícios de que a Saúde Mental ganhou alguma relevância nos últimos 

anos, o mesmo não pode ser dito quando se analisam as Políticas Públicas, nesta matéria, 

entre o XI Governo ao XXI Governo Constitucionais (período entre 1987-2019). 

Se não fosse a atual situação pandémica, esta área da saúde não teria tido a mesma 

relevância para o Estado, sendo expetável a ausência de medidas e de Políticas Públicas 

de saúde específicas. 

Neste estudo é possível verificar, no período em análise, as poucas evidências quanto aos 

incentivos de promoção desta área da saúde, bem como em relação às Reformas da Saúde 

Mental. 

 

 

Palavras-chave: Saúde Mental; Políticas Públicas; Patologias Mentais; Programas de 

Governo; Saúde 
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ABSTRACT 

If there seems to be evidence that Mental Health has gained some relevance in recent 

years, the same cannot be said when analysing Public Policies, in this matter, between the 

XI Government to the XXI Constitutional Government (period between 1987-2019). 

If it were not for the current pandemic situation, this area of health would not have had 

the same relevance for the State, and the absence of specific health measures and Public 

Policies is to be expected. 

In this study, it is possible to verify, in the period under analysis, the little evidence 

regarding the incentives to promote this area of health, as well as in relation to the Mental 

Health Reforms. 

 

 

Keywords: Mental Health; Public Policy; Mental Pathologies; Government Programs; 

Health 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma crescente evolução no número de pessoas diagnosticadas com alguma patologia 

mental, revela uma crescente preocupação desta área da saúde ao nível das Políticas 

Públicas. 

Ao consultar o Relatório do Conselho Nacional de Saúde (2019:1), é possível verificar 

que, apesar da importância central da saúde mental no bem-estar dos indivíduos e o 

impacto transversal na sociedade, não tem sido considerada uma prioridade a nível de 

políticas e saúde das comunidades. No citado Relatório, pode ler-se: 

Continuam a existir desafios ainda sem solução nesta área: as transformações demográficas, as 

desigualdades, as barreiras à reforma dos cuidados de saúde mental, as respostas da comunidade 

e, finalmente, a urgência em combater o estigma e a discriminação que as pessoas com doença 

mental ainda sofrem (Conselho Nacional de Saúde, 2019:1).  

Mais do que a promoção em si, é fundamental assegurar os direitos dos doentes com 

patologia mental e, igualmente, aos familiares e cuidadores dos mesmos, bem como 

promover a uma participação na definição das políticas de saúde mental (Conselho 

Nacional de Saúde, 2019:1). 

Não considerando o período entre 2020-2022, uma vez que foi uma época na qual a Saúde 

Mental começou a ter maior destaque devido à situação pandémica é relevante perceber 

qual o impacto tido das Políticas Públicas em relação à Saúde Mental até ao presente 

momento. Para tal, a presente pesquisa centra-se no período entre 1987-2019, de forma a 

perceber como foi feita a devida promoção desta área da saúde, muito antes dos cidadãos 

terem de lidar com as quarentenas impostas pelo Governo. 

São duas as questões orientadoras do trabalho: 

1. Sabendo que as patologias mentais são importantes, que evidências há sobre as 

reformas da saúde mental no período em análise? 

2. No período em análise (1987-2019), quais foram os Governos que mais incentivos 

promoveram em relação à Saúde Mental? 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No capítulo I é feito o enquadramento 

teórico da pesquisa quanto às Políticas Públicas e Saúde Mental. É elaborada uma recolha 

de informação através de diversos autores com pesquisas feitas nas áreas em questão, bem 

como entidades do Governo, tanto nacionais como internacionais. 
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No capítulo II é feita uma abordagem centrada nos conceitos e definições da Saúde 

Mental e das principais Patologias Mentais em estudo. 

É apresentada a Metodologia de Investigação no capítulo III, bem como o guia para o 

estudo empírico. O capítulo IV é dedicado ao estudo empírico onde são analisadas as 

propostas de Políticas Públicas de apoio aos doentes com Patologias Mentais, em Portugal 

(período 1987-2019). 

Por fim no capítulo V apresentam-se os principais resultados obtidos no capítulo anterior, 

bem como as principais conclusões do trabalho. 
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CAPÍTULO I: DA SAÚDE MENTAL ÀS POLÍTICAS: 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO DE PESQUISA 

1.1. Conceito de Políticas Públicas 

public policy  é dada por Dye: 

public policy is whatever governments choose to do or not to do  (Dye, 1995:1). Embora 

possa ser considerada ambígua, esta definição permite explicar aquilo que se entende, 

tradicionalmente, por Políticas Públicas. 

Para Bessa & Pinto (2001:283): 

políticas públicas consistem em orientações dominantes emanadas de órgãos de poder para 

aplicar no campo político, económico e social. São decididas pelas elites governantes, segundo as 

suas conceções do mundo e da vida, e também os seus interesses a curto prazo, nomeadamente a 

reeleição. Revelam opções da classe política dirigente no quadro das possibilidades abertas à ação 

governamental. 

Assim, as políticas referem-se ao que os governos fazem, não ao que tencionam fazer. 

Por outras palavras, as decisões políticas geram outputs1. Por outro lado, as Políticas 

Públicas podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, laissez faire 2 é 

uma política com impacto negativo para a sociedade e para alguns dos seus grupos. 

Este conceito implica a aceitação do Estado como caixa negra, o qual recebe inputs3 e 

converte-os, através do processo de decisão, em programas e leis destinados a produzir 

outputs (Rocha, 2010:26). Por outras palavras, em resposta às solicitações exteriores, os 

governos tomam decisões, de forma a resolver as propostas apresentadas (Rocha, 

2010:39). 

As Políticas Públicas estão baseadas na lei, devem ter enquadramento constitucional, pelo 

que são vistas como legítimas, podendo ser impostas coercivamente. E nisto se 

 
1 Outputs significa s neste contexto em concreto, é o resultado das decisões internas dos governos. 

2 laissez faire A expressão francesa laissez faire , usada para se referir às principais ideias da economia 

liberal,  O modelo económico defende que o Estado deve garantir apenas as condições 

adequadas, como o direito à propriedade, sendo o restante desenvolvido de forma natural. Por outras palavras, as 

instituições privadas podem solucionar as suas questões sem uma interferência do governo (Reis, 2019). 
3 Inputs é o conjunto de informações que chegam à entidade e que 

vão ser transformadas em decisões outputs  
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distinguem das políticas privadas, as quais não podem ser impostas. A sua implementação 

depende de muitos fatores, internos e externos ou do mercado que as organizações não 

controlam (Rocha, 2010:39). 

Para Mendes (2020:37), o modelo clássico do ciclo de Políticas Públicas: 

Apesar das suas limitações, constitui uma boa ferramenta de análise de políticas públicas pois 

possibilita de uma forma simplificada, mostrar os atores e as atividades em cada etapa do processo. É 

bastante útil para se poder entender cada uma das fases de um processo político. 

O  modelo clássico do ciclo das Políticas Públicas mais conhecido é o defendido por 

Kingdon (2003) e Birkland (2007), representado no gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Políticas Públicas e Teoria do Estado 

As Políticas Públicas são as ações dos órgãos do Estado em ordem a responder a 

pretensões dos cidadãos, agrupados ou não. Podendo-se concluir que não existem 

Políticas Públicas sem Estado, sendo que este desempenha um papel fundamental no 

processo público (Rocha, 2010:39).  

Para uma melhor compreensão entre a relação de mudança na natureza do Estado e na 

natureza das Políticas Públicas, é preciso abordar teorias do processo político tendo em 

conta a evolução do Estado (Rocha, 2010:40). Nos subcapítulos que se seguem (do 1.2.1 

1. 
Identificação 

dos Problemas

2. Formação 
da agenda

3. Tomada 
de Decisão

4. Implementação

5. 
Avaliação

Gráfico 1 - Ciclo das Políticas Públicas, defendido por Kingdon e Birkland. 

Fonte: Adaptado de (Kingdon, 2003) e (Birkland, 2007). 
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ao 1.2.4), abordam-se quatro Teorias do Estado: Welfare ; a Teoria da 

Escolha Pública; a Nova Gestão Pública (NGP); e a Nova Governação Pública 

(Governance).  

1.2.1. Welfare  

O Estado do  surgiu com o objetivo de proporcionar uma mudança na 

administração pública, mostrando-se um Estado responsável por promover o bem-estar, 

social e económico, dos cidadãos. 

Pode ser caracterizado, a nível geral, como um Estado (Mendes, 2019a:25): 

 Tutor e Social: um Estado fortemente interventivo na economia; que assume, 

como suas, as funções de caráter social, iniciando as grandes reformas sociais; 

 Hierárquico e de Direito: regido por normas, leis e regulamentos; que assenta nos 

valores da democracia e na separação dos poderes; 

 Keynesiano e autor das Políticas Públicas: adota uma política económica que luta 

pelo pleno emprego e investimentos públicos; formula e implementa políticas 

públicas. 

Para Rocha (2010:40-41) Welfare : 

Há uma adesão generalizada a uma ideia de solidariedade nacional e social que se reflete na 

garantia constitucional dos direitos sociais. Paralelamente, estabelece-se um consenso nacional 

não contestado pelos diversos partidos, acabando por se adotar uma política económica 

Keynesiana que pugna pelo pleno emprego e investimentos públicos. Este complexo causal de 

interações traduz-se na expansão do orçamento social, no aumento dos funcionários públicos e na 

proliferação de programas e projetos. 

O seu declínio teve origem em múltiplas destabilizações, nomeadamente: crises 

económicas globais (graves crises fiscais e aumento do déficit público), desaceleração 

económica (aumento do desemprego e aumento dos gastos com apoios sociais) e 

alterações sociodemográficas (mais pensões sociais e gastos em saúde e educação, com o 

aumento da população, bem como a convicção crescente de um Estado gastador). Assim, 

Welfare

públicos, bem como o controlo das atividades públicas.  (Mendes, 2019a:28-29). 
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1.2.2. A Teoria da Escolha Pública 

A T Public Choice resulta de uma mistura do neoliberalismo 

económico (evita ao máximo a participação do Estado na economia) com o  

conservadorismo social. Implica a ideia de que as competências do Estado se devem 

resumir: à segurança coletiva, à aplicação das leis (justiça) e à produção de bens públicos 

que o mercado não pode providenciar de forma eficiente (Mendes, 2019b:3). 

Para Rocha (2010:43), um argumento explicativo das falhas do Estado na produção de 

serviços públicos, é que ao longo do tempo o Estado torna-se preso dos grupos de 

interesses (quando se menciona grupos, refere-se aos burocratas), os quais tendem a 

apropriar-se de parte significativa do orçamento, de forma a satisfazer os seus interesses. 

Apontam como necessária a privatização, a desregulação e a separação entre quem 

financia e quem fornece, criando uma espécie de quase-mercado para estes serviços. O 

resultado será um Estado contratualista e regulador, defendido pela Nova Gestão Pública. 

Perante as falhas do Estado, a Teoria da Escolha Pública sintetiza alguns princípios, como 

por exemplo o processo político ser visto como um mercado onde os eleitores votam nos 

partidos e nos candidatos que servem os seus interesses sendo que, nesta perspetiva, os 

políticos comportam-se de forma a ganharem as eleições seguintes (Mendes, 2019b:6). 

Ainda para (Mendes (2019b:7-8), a Teoria da Escolha Pública propõe: 

 Redução do tamanho do Estado pela privatização, terceirização e voluntarismo 

(através de acordos); 

 Desconcentração e descentralização dos serviços; 

 Desregulamentação (leis simples); 

 Forte liderança política de topo à base (altos cargos políticos por nomeação, em 

vez de concursos); 

 Lealdade extrema aos Programas do Governo; 

 Ocupação de cargos-chave por pessoas comprometidas com a vida política em vez 

de funcionários de carreira; 

 Aplicação de técnicas de gestão por resultados ao nível da execução (gestão por 

objetivos, prémios, incentivos de produtividade); 

 Decisão sempre centrada na análise do custo/benefício.  
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Em síntese, a teoria de Escolha Pública recupera a abordagem clássica da gestão que se 

traduz na preponderância dos valores da eficiência e eficácia, bem como na conceção da 

gestão como um conjunto de tarefas e competências universais (Mendes, 2019b:9). 

1.2.3. A Nova Gestão Pública (NGP) 

Segundo Rocha (2010:43): 

A combinação do falhanço económico do Estado de Welfare com as novas teorias económicas 

origina uma nova geração pública, conhecida por New Public Management (NPM). O conceito de 

NPM surgiu no começo dos anos oitenta, não significa uma nova visão da gestão pública, mas uma 

substituição da gestão tradicional por processos e técnicas similares à da gestão empresarial. De 

referir que, esta tendência não significa a absorção da gestão pública. 

Esta Teoria de Estado, é composta pelas seguintes componentes doutrinais: 

Gráfico 2 - Componentes doutrinais da Nova Gestão Pública. 

Fonte: (Mendes, 2019c:3-9) 

 

A NGP propõe um modelo (cf. Gráfico 2) em que (1) a gestão das organizações públicas 

seja feita por indivíduos devidamente qualificados em gestão, podendo aplicar as mesmas 

técnicas usadas nas organizações do setor privado. Em consequência, (2) deve haver uma 

maior atenção na institucionalização de indicadores de desempenho e medidas de 

1. Poder na gestão profissional do setor público

2. Medidas de desempenho explícitas

3. Maior ênfase nos resultados (outputs)

4. Mudança para a desagregação das unidades do setor
público

5. Mudança para uma maior competição no setor público

6. Ênfase nos estilos de gestão praticados no setor privado

7. Parcimónia no uso dos recursos
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avaliação, quer para as organizações, quer para os seus gestores. O controlo dos outputs 

(3), além da importância dos recursos, a grande preocupação deve centrar-se na 

produtividade alcançada pela organização. Sendo a administração pública vista como 

uma grande unidade, (4) coloca-se a hipótese da criação de várias pequenas organizações 

através da fragmentação da estrutura da mesma; por sua vez, a desagregação das grandes 

unidades implica (5) a competição entre as organizações do setor público. O que falta nas 

organizações públicas, comparadas com os métodos utilizados nas organizações privadas, 

segundo este modelo, é a competição no mercado (6), que se traduz num estilo de gestão 

mais capaz e responsável. Todas as doutrinas têm como objetivo aumentar a eficácia, 

eficiência e a economia nos modos de prestação dos serviços públicos, sendo que a última 

a de trabalho 

e economizar nos custos (Mendes, 2019c:3-9). 

As componentes da NGP, apesar de atrativas para o poder político, controvertem um dos 

pilares da Ciência da Administração Pública: a especificidade da administração pública, 

face à administração privada (Mendes, 2019c:11). Assim, foram detetados problemas 

com este modelo, sintetizadas no Quadro 1: 

Quadro 1 - Principais problemas com o modelo da Nova Gestão Pública (NGP). 

Fonte: (Mendes, 2019c:13). 

Fragmentação 
Excessiva 

Cidadãos vs Clientes 

Avaliação do 
desempenho e 

especificidade do 
modelo 

- Falta de coordenação; - A cidadania é um princípio de 

organização da sociedade (ser cliente e 

ser cidadão, são dois conceitos distintos 

que a NPM confundiu); 

- Avaliação do 

desempenho nos 

serviços públicos 

considerada difícil e 

problemática (em 

alguns setores) 

 

- Forte descentralização 

com perca de controlo; 

- Criação de uma nova elite 

de gestores, não diminuindo 

a despesa pública 

- Pouca ou nenhuma atenção da NPM 

aos múltiplos atores sociais 

Assim, Rocha (2010:47) conclui que a preocupação central é em adquirir mais eficiência, 

eficácia e economia na gestão dos serviços públicos, tendo por consequências a 

diminuição do controlo hierárquico do Estado sobre a administração e a 

operacionalização das políticas. 
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1.2.4. A Nova Governação Pública (Governance) 

A linha que separava o público do privado diluiu-se, e o sistema democrático com base 

na regra da maioria, é uma ilusão. Os políticos deixam de poder controlar o processo de 

decisão e as políticas passam a resultar da interação de alguns que têm a capacidade de 

participação (Mendes, 2019c:18). 

A descentralização de competências para o poder local (e coletividades locais), a 

transferência de tarefas de serviço público para coletividades não públicas e a 

desburocratização e racionalização da gestão de grandes serviços públicos, são exemplos 

da reinvenção do Estado, segundo o modelo da Nova Governação Pública (Mendes, 

2019c:23). 

Governance revelou impactos e problemas derivados, descritos de 

seguida na Tabela 1: 

Tabela 1 - Impactos e problemas derivados, do modelo da Nova Governação Pública. 

Fonte: (Mendes, c 2019:25) 

Impactos Problemas com os impactos 

Institucionais Problemas de controlo, legitimidade e 

governabilidade 

Arquitetura Institucional Problemas de fronteira, de poder, hierarquia e 

fragmentação 

Administração e Serviços Públicos Problemas da competência, de avaliação do 

desempenho organizacional 

Sistema Político Problemas na prestação de contas, transparência 

e definição de valores públicos 

Societais Impactos na sociedade civil organizada 

Teóricos Quais as implicações de novos modelos teóricos? 

 

Em síntese, houve uma passagem dum modelo fragmentado e descentralizado (Nova 

Gestão Pública), para um modelo caracterizado pela descentralização e pela integração 

(Nova Governação Pública) (Mendes, 2019c:27). 
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1.3. Sistemas de Saúde  

Para Carvalho (2009:78-79), é possível analisar a forma como as mudanças nos diferentes 

sistemas de saúde, dos países pertencentes à União Europeia (UE), são suscetíveis de ser 

enquadradas no contexto da NGP. Pelo que refere: 

A presença das ideias e das características que modelam a Nova Gestão Pública (NGP), enquanto 

forma alternativa de estruturar e organizar o Estado, podem ser efetivamente observadas em todos 

os setores que o compõem e em todas as instituições que o estruturam, embora com intensidades 

distintas (Carvalho, 2009:78-79).  

O sistema de saúde tem por base utilizar os recursos disponíveis para poder propor uma 

melhor prestação de cuidados aos cidadãos; porém cada país tem as suas estruturas 

definidas. 

1.3.1. Sistemas de Saúde Europeus 

Os países da União Europeia, por exemplo, sofrem restrições emergentes de políticas 

definidas pela União, na qual tudo se negoceia, sendo a regulação um processo 

permanente e contínuo. 

Para Rocha (2010:79):  

Uma das ideias que tem informado as decisões, prende-se com a conceção neoliberal do Estado, 

caracterizada pela preferência às soluções do mercado, em detrimento de práticas sócio 

democráticas. É claro que esta conceção não é completamente uniforme, porém, mesmo nos países 

nórdicos, adotam-se medidas que embora possuam caract

claramente de mercado. Além da pressão no sentido de reformular o sistema de Estado e 

New Public Management  

Tendo por base as mudanças de Estado, mencionadas anteriormente, e os avanços nos 

sistemas de saúde, Carvalho (2009:82) conclui que as reformas de saúde e o modo como 

elas se concretizam, têm origem em contextos políticos (intervenção reguladora do 

Estado), institucionais (tipo de sistema) e sociais. 

Menciona ainda: 

Para caracterizar melhor as políticas desenvolvidas, de acordo com o significado que pode ser 

atribuído ao seu afastamento do modelo de planeamento e controlo racional, na direção de auto-

regulação e do mercado, julgamos ser possível selecionar seis categorias de análise: conceção 
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social de saúde, formas de intervenção do Estado no sistema, formas de financiamento, recursos 

humanos, pacientes e gestão hospitalar (Carvalho, 2009:82). 

Em forma de conclusão, Carvalho (2009:101-102) afirma que ao longo das últimas 

décadas, têm-se desenvolvido diversas reformas no setor da saúde, apesar da diversidade 

de sistemas de saúde existentes na UE. 

1.3.2. Sistema Nacional de Saúde (SNS) em Portugal 

O SNS de Portugal é visto como um sistema universal financiado pelos impostos que 

abrange todos os residentes, independentemente do seu estatuto socioeconómico, situação 

profissional ou estatuto jurídico. O Ministério da Saúde concentra a maior parte do 

planeamento e da regulação do sistema de saúde a nível central. Além disso, o SNS 

 regimes especiais de seguro de saúde que 

proporcionam cobertura a determinadas profissões ou setores, seja do setor público ou do 

setor privado (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - 

OCDE/Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, 2019:9). 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), juntamente 

com o Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde (2019:9), referem: 

O Programa de Ajustamento Económico (PAE) de Portugal e um contrato de empréstimo 

internacional de 78 milhões de euros, iniciados entre 2011 e 2014, vieram dar resposta à recessão 

económica e instigaram reformas no setor da saúde. As medidas do PAE incluíam a redução das 

despesas farmacêuticas, o corte dos salários dos profissionais de saúde e o aumento da 

comparticipação nas despesas de saúde. O PAE também deu novo ímpeto às reformas que tinham 

estagnado durante a contração económica. Entre essas, incluía-se uma reforma nos cuidados 

primários no sentido de expandir a lista de utentes inscritos em médicos de família e criar unidades 

de saúde familiar, ainda que, poucas tenham sido criadas devido a restrições orçamentais. Em 

janeiro de 2019, os municípios assumiram novas competências no planeamento e na gestão de 

cuidados de saúde primários como um passo para uma maior descentralização. 

Refere-se, ainda, que: 

Em 2017, a comparticipação pública nas despesas com a saúde era de 66,3% do financiamento 

total da saúde, consideravelmente abaixo da média da UE de 79,3%. Este valor reflete parcialmente 

a redução no financiamento da saúde por parte do setor público durante o PAE. 

voluntário de saúde privado em Portugal tem um papel complementar e representa apenas 5,2% 

do financiamento da saúde. Este facilita o acesso a tratamentos hospitalares e consultas 

ambulatórias privados (OCDE/Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, 2019:10). 
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O Sistema de Saúde Português tem aumentado a transparência progressivamente, através 

do portal do SNS que fornece informações sobre despesas e os tempos de espera, bem 

como do Conselho Nacional de Saúde, que procura envolver os utentes no processo de 

elaboração de políticas (OCDE/Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, 

2019:27). 

1.4. Políticas Públicas e Saúde Mental 

As políticas públicas no setor da saúde, associadas com as de outros setores, têm um 

potencial enorme para assegurar a saúde das comunidades. Infelizmente, em muitas 

sociedades, este potencial não é explorado e falta uma articulação efetiva da saúde com 

os outros setores (Organização Mundial de Saúde, 2008:67). 

A tarefa de proteger e melhorar a saúde mental da população é complexa e envolve 

múltiplas decisões. Exige a fixação de prioridades entre necessidades, condições, 

serviços, tratamentos e estratégias de promoção e prevenção de saúde mental, bem como 

escolhas sobre o que financiar. Os serviços e as estratégias de saúde mental devem ser 

bem coordenados entre si e com outros serviços, tais como a Segurança Social, a 

Educação, o Emprego e a Habitação (Direção-Geral da Saúde, 2002:137). 

Os Governos, como gestores finais da saúde mental, precisam de assumir a 

responsabilidade de garantir que essas complexas atividades sejam levadas a cabo. Um 

papel crítico da gestão é o desenvolvimento e implementação de políticas (Direção-Geral 

da Saúde, 2002:137). Entende-se como implementação, um processo administrativo que 

converte inputs (formulação de políticas) em outputs (efeitos de políticas) (Rocha, 

2010:131). Uma política identifica as principais questões e objetivos, define os papéis 

que correspondem respetivamente aos setores público e privado no financiamento e na 

prestação, identifica instrumentos de política e esquemas organizacionais necessários no 

setor público e possivelmente no sector privado para atingir objetivos de saúde mental, 

estabelece a agenda para o fortalecimento da capacidade e desenvolvimento 

organizacional e proporciona a orientação sobre a prioridade dos gastos, vinculando assim 

a análise de problemas às decisões pertinentes à distribuição de recursos (Direção-Geral 

da Saúde, 2002:137). 
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Segundo Eliot Sorel: 

Mental illnesses affect everyone. One in four people this year will experience a mental illness, and 

every person either has a family member, loved one, or friend currently dealing with a mental 

illness. Yet these illnesses are still shrouded in myth and mystery and constitute some of the most 

serious, unrecognized, and underreported health problems in the world (Sorel, 2013:378). 

No Relatório Anual, do Ministério da Saúde (2019:61), na análise ao desempenho das 

metas de saúde em Portugal, salienta-se: o aumento, face a 2018, em 2% do registo de 

diagnóstico na área da depressão ou ansiedade; o aumento, face a 2018, em 1,4% da 

proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos sem prescrição prolongada 

de ansiolíticos, sedativos ou hipnóticos, bem como uma proporção de 52,7% para utentes 

sem as mesmas prescrições. 

Neste subcapítulo é feita uma retrospetiva da situação das Políticas de Saúde Mental a 

nível global, dando um certo enquadramento para o capítulo III, onde será abordado mais 

o contexto de Portugal. 

1.4.1. Entidades e as suas iniciativas 

Apenas uma pequena parte das pessoas que têm patologias mentais recebem o tratamento 

necessário e a qualidade do mesmo, geralmente, é considerada má em comparação com 

tratamentos de outros tipos de patologias. Muito do interesse atual nas patologias mentais 

perante as políticas de saúde, baseia-se no facto de ser um tema cada vez mais abordado 

em estudos científicos e mencionado como alvo de pouco investimento no tratamento 

(Sorel, 2013:4).  

O mesmo autor considera que: 

 A number of factors account for the high burden of mental disorders: that they commonly occur, 

often begin at an early age, often are quite persistent throughout the life course, and often have 

substantial adverse effects on functioning. The low investments in treatment are more difficult to 

explain but presumably are due at least partly to failure of health policy makers to recognize the 

high prevalence and burden of mental disorders. (Sorel, 2013:4) 

Por detrás desta tentativa de maior reconhecimento na Saúde Mental, existe todo um 

conjunto de entidades envolvidas seja no planeamento de programas orçamentais, de 

políticas públicas, e até de iniciativas sensibilizadoras extra. São exemplos: Direção-

Geral de Saúde (DGS) e o Sistema Nacional de Saúde (SNS), a Organização Mundial de 
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Saúde (OMS)  correspondente à entidade internacional World Health Organization 

(WHO)  a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), bem como 

entidades internacionais, National Institute of Mental Health (NIMH), American 

Psychiatric Association (APA).  

1.4.1.1. World Health Organization (WHO) 

A World Health Organization (2022) é uma organização que: 

Works with Member States and partners to improve the mental health of individuals and society 

at large. This includes the promotion of mental well-being, the prevention of mental disorders, and 

 (World 

Health Organization, 2022). 

Referir, ainda, que: 

. WHO 

has helped extend mental health care in more than 110 countries and is active in the following 

areas: integration in general health care and in disease or topic-specific programmes such as 

those for HIV, tuberculosis and gender-based violence; suicide prevention; workforce 

development for mental health; promotion of the quality of care and the rights of people receiving 

care; mental health policy and legislation; mental health and psychosocial support in 

humanitarian emergencies; development and testing of innovative psychological interventions 

including digital interventions; mental health in the workplace; mental health economics; the 

mental health of children and adolescents; and mental health promotion (World Health 

Organization, 2022). 

Para uma melhor compreensão dos avanços proporcionados pela WHO, referir iniciativas 

como World Mental Health (WMH) e Composite International Diagnostic Interview 

(CIDI), e as entidades classificadoras, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) e International Classification of Diseases (ICD). 

1.4.1.1.1. World Mental Health (WMH) e Composite International 

Diagnostic Interview (CIDI) 

Para Sorel (2013:4), a WMH surgiu com o propósito de producing data on the 

prevalence, severity, and comparative societal burden of mental disorders throughout the 

world , pelo que: 

WMH is a WHO initiative designed to help countries throughout the world carry out and analyze 

epidemiological surveys of the prevalence and correlates of common mental disorders. A key aim 
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is to help countries that would not otherwise have the expertise or infrastructure to implement 

high-quality community epidemiological surveys for health policy planning purposes by providing 

centralized instrument development, training, and data analysis (Sorel, 2013:5). 

A realização desta iniciativa teve o contributo da Composite International Diagnostic 

Interview (CIDI), definida como: 

a state-of-the-art fully structured research diagnostic interview designed to be used by trained lay 

interviewers who do not have any clinical experience to diagnose mood disorders, anxiety 

disorders, behavior disorders, and substance use disorders was designed to go well beyond 

the mere assessment of mental disorders to include a wide range of measures regarding important 

correlates of these disorders (Sorel, 2013:5). 

A grande contribuição de CIDI é, para o autor referido: 

in light of the finding in previous epidemiological surveys that quite a high proportion of the 

general population in many countries meets criteria for a DSM (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) or ICD (International Classification of Diseases) mental disorder (Sorel, 

2013:6). 

Perante esta alta prevalência, os esforços tidos no planeamento de políticas de saúde 

mental precisam considerar a gravidade do transtorno para fins de tratamentos, pois um 

simples diagnóstico pode não indicar a necessidade de serviços (Sorel, 2013:6). 

1.4.1.1.2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

e International Classification of Diseases (ICD) 

Segundo Sorel (2013:37), as duas principais entidades classificadoras de patologias 

mentais usadas internacionalmente são a International Classification of Diseases (ICD) 

que cobre todos os tipos de patologias e a Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM), da American Psychiatric Association (APA), que cobre apenas as 

patologias mentais. 

No seguimento do seu raciocínio, há que realçar que enquanto a ICD aborda uma gama 

de patologias no conceito de doença em si (doenças na sua globalidade), a DSM foca-se 

mais nas patologias mentais (de foro psicológico). As entidades DSM e ICD, ambas 

grandes classificadoras de patologias mentais, têm os seus pontos comuns that each has 

published versions for primary care, many categories of each are unused in practice, and 
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neither system can lay claim to validity  (Sorel, 2013:43) e distintos como se apresenta no 

Quadro 2. 

Quadro 2 - Pontos de diferença entre ICD e DSM. 

Fonte: (Sorel, 2013:44) 

Em conclusão, Sorel (2013:44) refere que ambos os sistemas classificadores estão 

preocupados com o aumento progressivo de comorbidade. A DSM quer incluir modelos 

dimensionais de forma a completar a abordagem dos conceitos existentes, enquanto a ICD 

já reconhece certos graus de gravidade em algumas das categorias. 

1.4.1.2. American Psychiatric Associaton (APA) 

A American Psychiatric Association (APA) é a principal organização científica e 

profissional que representa a psiquiatria nos Estados Unidos, com mais de 133.000 

pesquisadores, clínicos, consultores e estudantes como membros. Promove o avanço, a 

comunicação e a aplicação da ciência e do conhecimento psicológicos para beneficiar a 

sociedade e melhorar vidas (American Psychological Association, 2022). 

De entre iniciativas cumpridas, fez parte de um grande número de mudanças ocorridas 

nos Estados Unidos, incluindo: o surgimento de disciplinas académicas como psicologia, 

economia, ciência política, bioquímica e fisiologia (disciplinas estas que desenvolveram 

rapidamente graus avançados, tornando os membros das mesmas como especialistas); e 

o movimento progressista na política, que clamava por uma ordem social mais eficiente 

e menos corrupta. A sinergia destes dois desenvolvimentos ajudou a criar a necessidade 

ICD-10 Capítulo F 
Patologias Mentais 

DSM-IV 
(Ainda usa os códigos do ICD-9) 

Especialistas que representam todos os 

países do mundo 

Especialistas principalmente dos Estados 

Unidos 

Organizado em 10 capítulos Organizado em 16 capítulos 

Disponível gratuitamente, embora algumas 

versões sejam distribuídas para venda 

Os usuários têm de pagar a APA para obter as 

versões atuais 

As versões usam protótipos operacionais e 

clínicos 

Todas as categorias definidas usam critérios 

operacionais 

Reconhecidos diferentes graus de gravidade 

para algumas categorias (exemplo, 

depressão) 

Todas as patologias mentais presentes e/ou 

ausentes 
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de profissionais especializados nas áreas para preencher novos postos de trabalho, 

contribuindo para uma sociedade mais eficiente (American Psychological Association, 

2022). 

1.4.1.3. National Institute of Mental Health (NIMH) 

O National Institute of Mental Health (NIMH) é a principal agência de pesquisa sobre 

patologias mentais, que prevê um mundo onde as mesmas são prevenidas por meio de 

pesquisas básicas e clínicas, e curadas. Como a saúde mental é uma parte importante da 

saúde no geral, o NIMH investe em pesquisas sobre comportamentos adaptativos e pouco 

adaptativos, de modo a entender melhor a função e disfunção mental (National Institute 

of Mental Health, 2021).  

A equipa do NIMH gere e administra bolsas e contratos de pesquisa que apoiam a 

descoberta científica, comparativa e de implementação que visa a transformar a 

compreensão do diagnóstico, causas e posterior tratamento e prevenção das patologias 

mentais, ao longo da vida. São detentores dum Plano Estratégico de Pesquisa, composto 

por quatro objetivos de alto nível (National Institute of Mental Health, 2021): 

a. Definir mecanismo cerebrais subjacentes a comportamentos complexos; 

b. Examinar as trajetórias das patologias mentais ao longo da vida; 

c. Esforço pela prevenção e cura; 

d. Fortalecer o impacto na saúde pública da pesquisa apoiada pelo NIMH. 

Estes objetivos iniciam-se com a ciência fundamental do cérebro e do comportamento, 

estendendo-se por serviços baseados em evidências e que melhoram os resultados da 

saúde pública (National Institute of Mental Health, 2021). 

1.4.1.4. Sistema Nacional de Saúde (SNS) e Direção-Geral de Saúde (DGS) 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) envolve todos os cuidados integrados de saúde, 

compreendendo a promoção e vigilância da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico 

e tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social. Goza de autonomia 

administrativa e financeira, estruturando-se numa organização descentralizada e 

desconcentrada, compreendendo órgãos centrais, regionais e locais. O Estado assegura o 

direito à proteção da saúde através do SNS, que abrange todas as instituições e serviços 
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oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde (Serviço 

Nacional de Saúde, 2021).  

A Direção-Geral de Saúde (DGS) é um serviço central do Ministério da Saúde, integrado 

na administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, e assumindo-se 

como um organismo de referência para todos aqueles que pensam e atuam no campo da 

saúde. A DGS exerce a sua atividade centrada nos interesses dos cidadãos, em articulação 

e cooperação com outros serviços e organismos, em particular os dependentes do 

Ministério da Saúde. Tem como missão, orientar e coordenar as atividades de promoção 

da saúde e prevenção de doenças; definir as condições técnicas para adequada prestação 

de cuidados de saúde; planear e programar a política nacional para a qualidade no sistema 

de saúde, bem como assegurar a elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde 

(Sistema Nacional de Saúde, 2020). 

1.4.1.5. Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM) 

A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM) é uma instituição 

representativa dos psiquiatras portugueses, construindo uma sociedade científica aberta e 

disponível a atender possíveis solicitações pelos membros aderentes, mantendo ainda 

relações com membros dos corpos diretivos da Associação Mundial de Psiquiatria, na 

qual está filiada há longos anos (SPPSM, 2021).  

A SPPSM associou-se à Sociedade Espanhola de Psiquiatria, com a qual tem um 

protocolo de colaboração, com o propósito de promover atividades científicas conjuntas, 

intercâmbio de trabalhos, implementação de projetos de investigação e apoio de 

intercâmbio de publicações entre as duas sociedades. Com a ajuda da Associação 

Europeia de Psiquiatria, organizou os primeiros cursos para formação de profissionais na 

área das patologias mentais. Realiza diversos congressos, nos quais estão presentes 

especialistas, tanto nacionais como internacionais, procurando representar e apresentar 

outras associações e sociedades igualmente preocupadas em defender os direitos dos 

doentes com patologias mentais (SPPSM, 2021). 
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1.4.2. Perspetiva global 

Na sua pesquisa, descrita em 21st Century Global Mental Health , Eliot Sorel 

perspetiva: 

Nearly 500,000,000 people worldwide suffer from neuropsychiatric disorders, representing, in 

aggregate, approximately 14% of the Global Burden of Disease (GBD) in Low- and Middle-

Income Countries (LMIC) and High-Income Countries (HIC). Cardiovascular and 

neuropsychiatric disorders lead among Non-Communicable Diseases (NCDs) in the global 

burden of disease and contribute to significant levels of disability affecting work productivity and 

the quality of life for sufferers and their families. Neuropsychiatric disorders alone represent 25-

35% of the global burden of disability. There are also high levels of comorbidity among mental 

disorders and other NCDs. Every year, approximately 900,000 people commit suicide worldwide 

(Sorel, 2013:xiv). 

A WMH, como referido no subcapítulo anterior, é uma iniciativa da WHO destinada a 

ajudar países de todo o mundo a realizar e analisar pesquisas no foro de patologias mentais 

comuns. Esta entidade iniciou um projeto de pesquisas epidemiológicas comunitárias de 

alta qualidade para fins de planeamento de políticas de saúde, fornecendo os resultados e 

respetiva análise de dados. Apenas 28 países completaram as pesquisas e com os mesmos 

pode-se concluir que as patologias mentais avaliadas no CIDI são bastante comuns nos 

países em estudo. Quando comparados entre as estimativas prevalentes em países 

desenvolvidos e em países menos desenvolvidos, os resultados apontam uma grande 

importância das patologias mentais para a saúde pública em todo o mundo (Sorel, 

2013:7). Na tabela 2, é possível analisar os resultados obtidos no estudo das estimativas 

de prevalência, ao longo da vida, de transtornos do DSM-IV/CIDI, nas pesquisas de 

WMH.  
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Tabela 2 - Estimativas de prevalência, ao longo da vida, de transtornos do DSM-IV/CIDI, nas pesquisas de WMH.

Fonte: (Sorel, 2013:10) 

 Qualquer 
Transtorno 

de 
Ansiedade 

(%) 

Qualquer 
Transtorno 
de Humor 

(%) 

Qualquer 
Transtorno 

Externo/Visível 
(%) 

Qualquer 
Transtorno 

por 
Substâncias 

(%) 

Qualquer 
Transtorno 

(engloba 
todos) (%) 

I. Região da WHO: Organização Pan-americana da Saúde (PAHO) 

Colômbia 25.3 14.6 9.6 9.6 39.1 

México 14.3 9.2 5.7 7.8 26.1 

Estados 

Unidos 

31.0 21.4 25.0 14.6 47.4 

II. Região da WHO: Escritório Regional Africano (AFRO) 

Nigéria 6.5 3.3 0.3 3.7 12.0 

África do 

Sul 

15.8 9.8 - 13.3 30.3 

III. Região da WHO: Escritório Regional do Mediterrâneo Oriental (EMRO) 

Líbano 16.7 12.6 4.4 2.2 25.8 

IV. Região da WHO: Escritório Regional Europeu (EURO) 

Bélgica 13.1 14.1 5.2 8.3 29.1 

França 22.3 21.0 7.6 7.1 37.9 

Alemanha 14.6 9.9 3.1 6.5 25.2 

Israel 5.2 10.7 - 5.3 17.6 

Itália 11.0 9.9 1.7 1.3 18.1 

Holanda 15.9 17.9 4.7 8.9 31.7 

Espanha 9.9 10.6 2.3 3.6 19.4 

Holanda 10.9 15.8 8.7 15.0 36.1 

V. Região da WHO: Escritório Regional do Pacífico Ocidental (WPRO) 

China 4.8 3.6 4.3 4.9 13.2 

Japão 6.9 7.6 2.8 4.8 18.0 

Nova 

Zelândia 

24.6 20.4 - 12.4 39.3 

 

Dentro dos parâmetros de estudo, a distribuição dos dados foi dividida em cinco tipos de 

análise de transtornos: os transtornos de ansiedade que incluem agorafobia, transtorno de 

ansiedade de separação do adulto, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do 

pânico, transtorno de stress pós-traumático, fobia social e fobia específica; os transtornos 
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de humor incluem transtornos bipolares e transtorno depressivo; transtornos do controlo 

de impulsos (transtorno de déficit de atenção/hiperatividade); e os transtornos por 

substâncias que incluem abuso de álcool e/ou drogas com ou sem dependência (Sorel, 

2013:9).  

Numa breve conclusão em análise à tabela 2: 

a. Os Estados Unidos são a região com a percentagem mais elevada (47,4%) no 

registo em Qualquer Transtorno; e a Nigéria, a região com a percentagem menor, 

de 12%; 

b. A Ucrânia regista 15%, o valor mais elevado, no registo em Qualquer Transtorno 

por Substâncias; 

c. Os restantes três registos, são liderados pela região dos Estados Unidos, com 31%, 

21,4% e 25%, respetivamente. 

Na sua generalidade, a região da WHO da Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO) 

é a que detém as percentagens mais elevadas nos resultados obtidos no estudo. 

1.4.3. Implicações Políticas  

Apesar das intervenções e tratamentos, é igualmente preciso um esforço na promoção da 

saúde mental por meio de determinantes sociais positivos. Os Governos devem 

estabelecer políticas para reduzir as desigualdades na educação, na situação económica, 

habitação e cuidados de saúde (Sorel, 2013:89).  

Assim sendo, deve focar-se em (Sorel, 2013:89): 

Welfare and labor policies should include identifying people who are at high risk of public welfare 

dependency and help them to secure and keep jobs. Postsecondary education should be more 

accessible and affordable for those living in poverty. Because of the strong association between 

economic factors and deprivations of material goods and optimal mental functioning, consideration 

should be given to the inclusion of credit management, debt reduction, and wealth development as core 

curriculum for all students, from primary to tertiary education. Through policies on taxes, deliberate 

efforts to use tax credits and tax increases as incentives would help to provide positive social 

determinants for mental health.  

As políticas de saúde devem incluir igual atenção à prevenção e promoção da saúde, 

incluindo a saúde mental, tal como é dada ao tratamento, recuperação e investigação. Essa 
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abordagem permite focar-se no bem-estar e reduzir a dor, o sofrimento e os danos 

desnecessários causados aos pacientes, por patologias evitáveis (Sorel, 2013:89).  

De entre outras abordagens (Sorel, 2013:89-90):  

The use of pricing, licensing, and regulations is also an effective approach for reducing negative social 

determinants of mental health, such as access to tobacco, alcohol, and drugs. Policies on worksite 

wellness may include the use of employee assistance programs to provide social support and cohesion 

of staff to those who are experiencing emotional distress to increase early detection of mental health 

problems and provision of appropriate interventions to improve mental health and workforce 

production. Furthermore, policy on emergencies and trauma, such as natural disasters and wars, 

should include mental health promotion, mental illness prevention, mental health treatment, and 

recovery to move people to wellness. 

As patologias mentais são fortemente influenciadas por determinantes sociais, como a 

pobreza, violência e desastres, conforme discutido anteriormente. As desigualdades 

positivas nas condições sociais, da saúde mental entre os países, acabam por incluir o 

(não) acesso ao tratamento eficaz disponível (Sorel, 2013:90). 

1.4.3.1. Interligação aos direitos humanos 

Os governos introduziram novos conceitos no contexto político de reforma dos Estados 

Liberais na década de 1980, que incluem a linguagem dos direitos. Na segunda metade 

do século XX, as reformas estabeleceram uma gama diversificada de serviços de saúde 

mental que incluíam hospitais gerais, residenciais, comunitários e outros serviços de 

apoio (Sorel, 2013:26).  

Conforme sugere Gooding: 

Mental health laws have become very sophisticated, but their outcome remains the same: persons 

with psychosocial disabilities  as well as autistic persons, persons with disabilities and persons 

with dementia  are still disproportionately exposed to human rights violations in the context of 

mental health services (Gooding, 2017:xi). 

As políticas e programas de saúde mental devem promover os seguintes direitos: 

igualdade e não discriminação; o direito à privacidade; autonomia individual; integridade 

física; direito à informação e participação; liberdade de religião, reunião e movimento 

(Direção-Geral da Saúde, 2002:148). 

Os organismos que monitorizam os tratados sobre direitos humanos representam um 

exemplo de subutilização de meios para fortalecer a chamada dos Governos à 
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responsabilidade no que se refere à saúde mental e para moldar o direito internacional no 

sentido de serem consideradas questões de saúde mental. As organizações não-

governamentais e as profissões médicas e de saúde pública devem ser encorajadas a fazer 

uso desses mecanismos existentes para obrigar os Governos a proporcionar recursos para 

o cumprimento das suas obrigações relativas à prestação de cuidados de saúde às pessoas 

com perturbações mentais, protegendo-as contra a discriminação na sociedade e 

salvaguardando outros direitos humanos pertinentes (Direção-Geral da Saúde, 2002:149). 

Porém, segundo a perspetiva da especialista Catalina Devandas-Aguilar: 

As they exist today, mental health laws represent a threat to the rights of persons with psychosocial 

disabilities rather than a protection. There is a need to stop the spread of mental health laws and 

instead promote the inclusion of mental health in the general health legislagion; this must be done 

under a human rights-based approach. Different aspects covered by mental health legislation, 

such as promotion and prevention, community-based interventions and budgeting, can be 

mainstreamed into other pieces of legislation or removed altogether. We do need a moratorium 

on mental health laws, and to start working on guidelines to ensure the implementation of a human 

rights approach in all mental health services (Devandas-Aguilar, C. in Gooding, 2017:xiv). 

Ainda a propósito desta temática, Gooding, reportando-se a uma Resolução de Saúde 

Mental e Direitos Humanos (2016) referiu: 

That persons with mental health conditions or psychosocial disabilities, in particular persons 

using mental health services, may be subject to, inter alia, widespread discrimination, stigma, 

prejudice, violence, social exclusion and segregation, unlawful or arbitrary institutionalization, 

overmedicalization and treatment practices that fail to respect their autonomy, will and 

preferences (Gooding, 2017:12). 

Dos 160 países que fornecem informações sobre legislação, quase um quarto não tem leis 

sobre saúde mental. Aproximadamente metade das leis existentes foi formulada na última 

década, mas quase um quinto remonta a mais de 40 anos, antes de a maioria dos métodos 

de tratamento atuais se encontrarem disponíveis. Os Governos precisam de formular leis 

nacionais atualizadas para a saúde mental, que sejam condizentes com as obrigações 

internacionais na área dos direitos humanos (Direção-Geral da Saúde, 2002:149). 

No presente capítulo foi feita uma breve abordagem ao conceito de Políticas Públicas, às 

Teorias do Estado que surgiram e contribuíram para a sua evolução, e à sua relevância 
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nos Sistemas de Saúde Europeus. O último subcapítulo centrou-se na relação das Políticas 

Públicas e Saúde Mental, no qual foi possível fornecer uma perspetiva global. 

No capítulo seguinte (capítulo II), abordar-se-ão as definições e características das 

principais patologias mentais. 
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CAPÍTULO II: SAÚDE MENTAL: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 

Começamos por definir Saúde Mental como o bem-estar cognitivo e/ou emocional de 

uma pessoa, a forma como pensa, sente e se comporta. Pode causar efeitos como afetar a 

vida diária, criação de relacionamentos, a capacidade de aproveitar a vida e até a saúde 

física. A Saúde Mental envolve encontrar um equilíbrio entre as atividades da vida e os 

esforços para alcançar a resiliência. 

Por consequente, e de acordo com a World Health Organization (WHO), saúde 

mental define-se como: 

A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the 

normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to 

his or her community. (World Health Organization, 2004:10) 

Baseada no equilíbrio das funções mentais traduz-se em comportamentos adaptados às 

diferentes circunstâncias em que o indivíduo está envolvido: desenvolver e manter 

relacionamentos, estudar, trabalhar ou seguir com os seus interesses e tomar, diariamente, 

decisões sobre educação, emprego, habitação ou outras escolhas. Se o equilíbrio mental 

de uma pessoa estiver fragilizado ou alterado por uma perturbação psiquiátrica ou médica, 

isso pode afetar negativamente a sua capacidade de escolha, levando não só a uma 

diminuição das funções a nível individual, mas também a um nível mais amplo com 

perdas de bem-estar para a família e sociedade (SPPSM, 2021). 

Vejamos, de seguida, os principais conceitos e definições relativos às diversas patologias 

mentais referenciadas pela literatura especializada. 

2.1. Patologias Mentais 

A patologia mental ou perturbação mental, que normalmente se traduz por alterações 

comportamentais, está relacionada com o sofrimento, incapacidade ou morbilidade 

causados por transtornos mentais, neurológicos ou uso de substâncias. É sempre de 

origem multicausal, com envolvimento de variáveis genéticas, biológicas e psicológicas, 

assim como condições sociais adversas ou outros fatores ambientais. Para ser classificada 

como perturbação é preciso que essas fragilidades sejam continuadas ou recorrentes e que  
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resultem num agravamento ou perturbação do funcionamento pessoal numa ou mais 

esferas da vida (SPPSM, 2021). 

De um modo geral pode dizer-se que a patologia mental se caracteriza por mudanças ao 

nível do modo de pensamento e das emoções, normalmente com tradução 

comportamental, ou de uma combinação destes, associados com diminuição (ou perda) 

da liberdade de agir e/ou deterioração do dia-a-dia do doente, da sua vida social, do 

emprego ou das atividades familiares. As mesmas podem afetar qualquer pessoa, 

independentemente da sua idade, sexo, estatuto social, rendimentos, raça/etnia, religião, 

orientação sexual, personalidade ou qualquer outro aspeto relacionado com a identidade 

cultural. Embora possa ocorrer em qualquer idade, três quartos das perturbações mentais 

começam no início da idade adulta (SPPSM, 2021). 

As patologias mentais podem assumir muitas formas. Algumas são mais leves e podem 

apenas interferir de forma pouco significativa na vida diária - como são exemplo as 

perturbações de ansiedade. As perturbações mais graves, têm implicações significativas 

na vida do doente, chegando até a ser necessários cuidados hospitalares. São exemplos a 

esquizofrenia, a perturbação bipolar ou formas graves de ansiedade (SPPSM, 2021). 

2.2. Principais patologias mentais e respetivos sintomas 

A maioria das pessoas que sofrem duma patologia mental não gosta de falar sobre o 

assunto ou revelar que é doente, por todo o estigma que está associado a estas doenças 

(SPPSM, 2021).  

Segundo Amen (2020:16-17), independentemente desse facto, são pacientes que se 

tão doentes como os que sofrem de problemas cardíacos, osteoporose ou 

cancro. , ainda, que 

esquizofrenia são exemplos de doenças potencialmente fatais, e mesmo problemas como 

o stresse crónico, a ansiedade e a PDAH4 podem afetar todos os aspetos das nossas 

. 

Partindo do princípio base de que existam doenças mentais descobertas e com possíveis 

tratamentos, e outras tantas por descobrir, e dado que não é possível estabelecer uma  

 
4 PDAH  Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade 
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descrição completa dos processos patológicos subjacentes de todas, a recolha de 

informação das principais patologias conhecidas baseou-se no Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM), da American Psychiatric Association (APA). 

Destina-se a servir como um guia prático, funcional e flexível para organizar a informação 

que possa auxiliar o estabelecimento de um diagnóstico exato das perturbações mentais 

(American Psychiatric Association, 2013:XLIII). 

Assim sendo, consideremos alguns exemplos das mais permanentes, sugeridas pela 

Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental  SPPSM (2021) e classificadas pelo 

referido manual DSM-5: Esquizofrenia, Depressão, Bipolaridade, Ansiedade, 

Perturbações de Comportamento Alimentar (PCA), Perturbação Obsessivo-compulsiva 

(POC), Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), Demência, 

Perturbações de Personalidade, e Dependência/ Transtorno por Uso de Substâncias 

(TUS). Abordaremos de forma breve, o conceito de cada uma, bem como os sintomas 

principais e características mais específicas, consoante a perturbação. 

2.2.1. Esquizofrenia 

Eugen Bleuler define Esquizofrenia com base na presença de um conjunto de sintomas 

psicopatológicos (perturbação da associação das ideias, embotamento afetivo, 

ambivalência e autismo), independentemente da idade de início ou do curso evolutivo 

(apud: Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:277-278). 

As características essenciais desta patologia são um conjunto de sinais e sintomas 

característicos (tanto positivos como negativos) que estiveram presentes numa importante 

parte de tempo durante um período de um mês, com alguns sinais de perturbação 

persistindo durante pelo menos seis meses. Os sintomas característicos da esquizofrenia 

envolvem um conjunto de disfunções cognitivas e emocionais que incluem perceção, 

pensamento indutivo, linguagem e comunicação, comportamento, afeto, fluência e 

produção de pensamento e do discurso, capacidade hedónica, vontade e impulsos, e 

atenção (American Psychiatric Association, 2002:298-299).  

Indivíduos com Esquizofrenia podem apresentar efeitos inapropriados (por exemplo, riso 

na ausência de um estímulo apropriado); humor disfórico, que pode tomar a forma de 

depressão, ansiedade ou raiva; um padrão de sono alterado (por exemplo, sono diurno e 

atividade noturna); e falta de interesse em comer ou recusa alimentar. Despersonalização, 
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 desrealização, e preocupações somáticas podem ocorrer e por vezes atingir proporções 

delirantes. A ansiedade e fobias são comuns. Os défices cognitivos na esquizofrenia são 

comuns e estão fortemente ligados a défices vocacionais e funcionais. Estes défices 

podem incluir a diminuição na memória declarativa, memória de trabalho, funções da 

linguagem e outras funções executivas, bem como a lentificação da velocidade de 

processamento. Podem igualmente ser encontradas anomalias no processamento sensorial 

e na capacidade inibitória, bem como reduções na atenção. Alguns indivíduos com 

esquizofrenia apresentam défices de cognição social, incluindo défices na capacidade 

para inferir as intenções das outras pessoas (teoria da mente), podendo tomar em conta, e 

depois interpretar como significativos, acontecimentos ou estímulos irrelevantes que 

podem conduzir à formação de explicações delirantes. Estes défices persistem 

frequentemente durante a remissão sintomática (American Psychiatric Association, 

2013:119). 

A esquizofrenia tem um grande impacto na vida dos doentes, daí o tratamento ser 

fundamental para reduzir ou eliminar os sintomas, de modo a permitir que os doentes 

participem nas atividades diárias (SPPSM, 2021). 

2.2.2. Depressão 

O que se designa por Depressão é uma condição clínica caracterizada por um sentimento 

de tristeza e pela perda de interesse por atividades que antes eram tidas como agradáveis. 

Para ser considerada uma perturbação e não uma reação normal, estes sintomas devem 

persistir durante pelo menos duas semanas e ser, geralmente, acompanhados 

por alterações no apetite e nos padrões de sono, fadiga, dificuldades de concentração, 

indecisão, pensamentos suicidas ou sentimentos de inutilidade, impotência e desespero 

(SPPSM, 2021). 

Diferentes fatores têm influência no risco de depressão, como alterações em 

neurotransmissores (substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os 

neurónios), fatores genéticos, traços de personalidade e fatores ambientais. Enquanto 

alguns genes aumentam a resiliência  a capacidade de recuperar de situações adversas  

e protegem contra a depressão, outros genes aumentam esse risco. Experiências como 

traumas ou abusos durante a infância e stress durante a idade adulta podem aumentar o 

risco. No entanto, as mesmas situações de stress e perda podem desencadear a depressão 

numa pessoa e não na outra. Os fatores ambientais desempenham também um papel 
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importante, uma vez que um bom ambiente familiar e relações sociais saudáveis podem 

aumentar a resiliência (SPPSM, 2021). 

A perturbação depressiva, pode subdividir-se noutras perturbações consoante os seus 

sintomas e grau de classificação, conforme a atribuída pelo DSM-5, como podemos ver 

de seguida na tabela 3.  

Tabela 3 - Principais sintomas da depressão, agrupados por tipo. 

Fonte: (Luciani, 2002:47-48) 

Nome da 

Perturbação 
Conceito e principais sintomas 

Depressão 

Grave 

A depressão grave é uma das mais sérias formas de depressão e é 

caracterizada por uma ou mais características depressivas. São 

características: profundo estado de desespero, desvalorização, desânimo, 

perda de interesse pelas atividades habituais, etc. Este tipo de depressão está 

associado com uma taxa elevada de suicídio. 

Depressão 

Distímica 

Caracteriza-se por uma disposição cronicamente deprimida, geralmente 

descrita como estando sempre triste ou em baixo. Geralmente persiste por 

vários anos e não afeta o funcionamento pessoal. Não incapacita, mas inibe 

fortemente. Os sintomas são baixa autoestima, baixa energia, perturbações 

do sono, falta de apetite ou comer demais, sentimento geral de inadaptação, 

etc. 

Depressão 

Afetiva 

Sazonal 

A depressão Afetiva Sazonal é razoavelmente comum. Embora a causa 

específica seja desconhecida, a falta de luz solar durante meses de inverno 

parece ser um fator importante. Os sintomas variam da suave à grave e 

desenvolvem-se no outono tardio e abrandam na primavera. 

Depressão 

Bipolar 

Caracteriza-se pela alternância de ciclos de períodos de elevada energia de 

atividade não realista, durando de vários dias a vários meses, seguidos por 

fases depressivas graves caracterizadas por sentimentos de inércia, baixa 

autoestima, isolamento, tristeza, risco de suicídio, etc. 

Depressão 

Atípica 

Este tipo de perturbação não tem as reações habituais das restantes 

perturbações de depressão. A pessoa pode estar bem num dia e no dia 

seguinte deprimida, muitas vezes sem qualquer incidente despoletador.  

Depressão Pós-

Parto 

Pode ser grave, ameaçar a mãe e o filho e parece ser causada por 

desequilíbrios hormonais. 
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De referir, que esta perturbação, mesmo nos casos mais graves do ponto de vista clínico, 

pode ser tratada e quanto mais cedo é iniciado o tratamento, maior a eficiência (SPPSM, 

2021).  

2.2.3. Bipolaridade 

As pessoas com perturbação bipolar passam por drásticas alterações de humor. Por vezes 

têm episódios durante os quais se sentem muito felizes e mais enérgicas e ativas do que 

o normal. Outras vezes, passam por episódios depressivos, com sentimentos de profunda 

tristeza e quebra de energia (SPPSM, 2021). 

No caso dum episódio maníaco5, o humor é com frequência descrito como eufórico, 

- , 

a qualidade do humor é de tal modo contagiante que é facilmente reconhecido como 

excessivo e pode ser caracterizado por um entusiasmo incessante e indiscriminado por 

interações interpessoais, sexuais ou ocupacionais. Por exemplo, o indivíduo pode 

espontaneamente iniciar longas conversas com estranhos em lugares públicos (American 

Psychiatric Association, 2013:150).  

O manual DSM-5 menciona alguns subtipos de perturbações de bipolaridade, 

diagnósticos e sintomas esclarecidos em seguida, dos quais destaca Perturbação Bipolar 

I, Perturbação Bipolar II e Perturbação Ciclotímica. 

a. Os critérios da Perturbação Bipolar I representam o entendimento moderno da 

perturbação maníaco-depressiva clássica ou psicose afetiva, diferindo dessa 

descrição clássica apenas na medida em que nem a psicose nem a experiência de 

um episódio depressivo são um requisito (American Psychiatric Association, 

2013:145). Para o diagnóstico deste tipo de perturbação, é necessário saber que a 

característica essencial dum episódio maníaco é um período distinto durante o 

qual existe um humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, 

e atividade ou energia persistentemente aumentada, que está presente a maior 

 
5 , mencionado 

inúmeras vezes ao longo deste subponto. Conforme consulta no Dicionários Editora (2011:854), significa uma atitude 

tida como extravagante e/ou excêntrica. 
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parte do dia, quase todos os dias, por um período duma semana (American 

Psychiatric Association, 2013:150). 

b. A Perturbação Bipolar II, requerendo a experiência ao longo da vida de pelo 

menos um episódio depressivo e pelo menos um episódio hipomaníaco6, deixa de 

ser pensada 

devido principalmente à quantidade de tempo que os indivíduos com esta 

condição passam em depressão e ao facto de a instabilidade do humor por estes 

experienciada ser tipicamente acompanhada por um sério défice nos 

funcionamentos ocupacional e social (American Psychiatric Association, 

2013:145). O episódio depressivo deve durar pelo menos 2 semanas e o episódio 

hipomaníaco deve durar pelo menos 4 dias, de modo a que preencham os critérios 

de diagnóstico. Durante o(s) episódio(s) do humor, o número de sintomas 

requeridos deve estar presente durante a maior parte do dia, quase todos os dias, 

e representar uma considerável mudança do comportamento e funcionamento 

habituais (American Psychiatric Association, 2013:159). 

c. A característica essencial da Perturbação Ciclotímica é a alteração crónica e 

flutuante do humor, envolvendo enumerosos períodos de sintomas hipomaníacos 

e sintomas depressivos que são distintos entre si. Os sintomas hipomaníacos são 

insuficientes em número, gravidade, invasividade, ou duração para preencher os 

critérios completos para episódio hipomaníaco e os sintomas depressivos são 

insuficientes em número, gravidade, invasividade ou duração para preencher os 

critérios completos para um episódio depressivo. Assim, durante o período inicial 

de 2 anos (1 ano em crianças e adolescentes), os sintomas devem ser persistentes 

e qualquer intervalo livre de sintomas não deve durar mais de 2 meses (American 

Psychiatric Association, 2013:165). 

Cerca de 80-90% dos indivíduos com perturbação bipolar, tem um familiar com essa 

doença ou com depressão. É uma patologia com tratamento relativamente eficaz (SPPSM, 

2021). 

 
6 Conforme consulta no Dicionário da Língua Portuguesa (2011:1018), significa alguém que 

tem hipomania  um estado de excitação passageiro, menos intenso do que um e . 
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2.2.4. Ansiedade 

Considera-se que a ansiedade corresponde a uma perturbação mental quando atinge um 

valor extremo e provoca mal-estar intolerável e alteração no funcionamento social, 

profissional e ocupacional das pessoas (que são os principais critérios definidos da 

presença de uma doença mental). Frequentemente reserva-

situações patológicas e fala-  e psíquicas 

associadas a preocupações reais (Correia & Brites, 2020:15).  

A ansiedade pode manifestar-se através da mente e do corpo. Em relação aos sintomas 

mentais, o medo é a principal característica. Pode ocupar-se de problemas concretos do 

dia-a-dia, bem como de questões com um maior nível de subjetividade ambiguidade, 

como o medo de morrer, de ficar doente de forma geral, entre outros. Quanto aos sintomas 

corporais, desde palpitações (batimento mais acelerado que o costume), dificuldade em 

respirar, vómitos, prisão de ventre, diarreia, gases, tonturas, dores de cabeça, entre outros, 

sendo que todos podem ser manifestações de ansiedade (Correia & Brites, 2020:16-17). 

Ao longo do tempo, os psiquiatras foram agrupando os doentes com ansiedade em grupos 

específicos, caracterizados por alguns sintomas em particular. Na tabela 4, estão 

sumarizados os principais sintomas de cada perturbação (Correia & Brites, 2020:18). 

Tabela 4 - Principais sintomas de ansiedade, agrupados por tipo. 

Fonte: (Correia & Brites, 2020:19) 

Nome da perturbação Principais sintomas 

Perturbação de 

ansiedade generalizada 

Estado contínuo de ansiedade e preocupação associado a tensão, 

dificuldades de concentração, cansaço, irritabilidade, perturbações 

de sono e vários sintomas físicos (anteriormente mencionados). 

Perturbação de pânico Crises de pânico que consistem em períodos abruptos de medo e 

desconfortos intensos, que atingem um pico em poucos minutos, 

associados a vários sintomas físicos. 

Fobia social Ansiedade ou medo intensos de situações sociais em que o 

indivíduo interage com outros. 
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 Fobias simples Ansiedade ou medos intenções da interação com determinados 

objetos ou situações. 

Perturbação de stresse 

pós-traumático 

Lembranças permanentes de uma situação traumática passada, 

evitamento de situações que recordem essa situação, estado de hiper 

alerta contínuo. 

Perturbação obsessivo-

compulsiva7 

Presença de ideias obsessivas (persistentes), contra a vontade do 

paciente, que as sente como intrusivas, parasitas e tenta resistir-

lhes. 

Todas as perturbações mencionadas na tabela 4, têm em comum um sentimento de 

ansiedade exacerbado, que se prolonga vários meses e constituem a perturbação 

psiquiátrica mais frequente (SPPSM, 2021). 

2.2.5. Perturbações do Comportamento Alimentar (PCA) 

As PCA são doenças que provocam distúrbios sérios na forma como as pessoas se 

alimentam e nos pensamentos e emoções relacionados com a alimentação. Tipicamente, 

os indivíduos com perturbações do comportamento alimentar tornam-se obcecados com 

o seu peso. 

Geralmente, as pessoas que sofrem destas perturbações são extremamente críticas em 

relação ao seu corpo, revelando um medo intenso de ganhar peso. Mesmo que tenham um 

peso normal, ou até abaixo do peso ideal, tendem a sentir-se gordas. Frequentemente, as 

pessoas com estes distúrbios não reconhecem que têm um problema de saúde (SPPSM, 

2021). 

A distorção da imagem corporal e do peso é uma característica essencial em diagnósticos 

específicos, como o caso da Anorexia Nervosa e da Bulimia Nervosa.  

Segundo Jane Ogden, no seu livro The Psychology of Eating, from Healthy to Disordered 

Behavior (2010): 

 
7 Perturbação abordada no subcapítulo 2.2.6 deste capítulo (p. 35); 
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The definition of anorexia nervosa most frequently used by researchers and clinicians is thar 

described in DSM-IV (1994)8. This states that anorexia nervosa involves the following factors: 

 Refusal to maintain body weight at or above a minimally normal weight for age and 

height. 

 Intense fear of gaining weight or becoming fat even though underweight. 

 Disturbance in way in which body weight or shape is experienced, undue influence of 

body weight or shape on self-evaluation, or denial of the current low body weight. 

 In postmenarcheal females, amenorrhea, that is, the absence of ate least three 

consecutive menstrual cycles. 

DSM-IV also describes two types of anorexia nervosa. The first is restricting anorexia, which 

involves food restriction and no episodes of bingeing or purging. The second is binge 

eating/purging anorexia, which involves both food restriction and episodes of bingeing or purging 

through self-induced vomiting or the misuse of laxatives, diuretics, or enemas (Ogden, 2010:212). 

As características essenciais da Anorexia Nervosa resultam da recusa em manter peso 

corporal mínimo, do medo intenso em ganhar em peso e da significativa perturbação da 

perceção do tamanho e formas corporais (American Psychiatric Association, 2002:583). 

Enquanto na Bulimia Nervosa, há uma ingestão compulsiva de alimentos e a utilização 

de métodos compensatórios inapropriados para impedir o aumento do peso, tais como 

vómito autoinduzido; jejum; abuso de laxantes, diuréticos ou outras medicações; ou 

exercício físico excessivo (American Psychiatric Association, 2002:589). 

Jane Ogden (2010) menciona ainda que: 

DSM- recent description of bulimia nervosa characterizes it by the following: 

 Recurrent episodes of binge eating. An episode of binge eating is characterized by both 

1) eating in discrete period of time an amount of food that is definitely larger than most 

people would eat in a similar period of time, and 2) a sense of lack of control over eating 

during the episodes. 

 Recurrent use of inappropriate compensatory behavior to avoid weight gain, self-induced 

vomiting. 

 A minimum average of two episodes of binge eating and two inappropriate compensatory 

behaviors a week for at least three months. 

 Self-evaluation unduly influenced by body shape and weight. 

 The disturbance not occurring exclusively during episodes of anorexia nervosa. 

DSM-IV recommends that bulimia nervosa be divided into two types: the purging type, to describe 

those who binge and purge using vomiting and/or laxatives, and the nonpurging type, to describe 

 
8 DSM-IV é uma versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, edição de 1994. 
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those who binge only. This latter type of patients mostly uses excessive exercise or dieting as a 

means to compensate for food intake (Ogden, 2010:225). 

Se não houver tratamento dos sintomas físicos e psicológicos, os distúrbios alimentares 

podem desencadear condições potencialmente fatais, como desnutrição e risco de morte 

súbita de origem cardíaca. No entanto, com os devidos cuidados médicos, as pessoas que 

sofrem de anorexia nervosa ou bulimia nervosa, podem retomar os hábitos alimentares 

adequados e regressar a uma vida saudável (SPPSM, 2021). 

2.2.6. Perturbação Obsessivo-compulsiva (POC) 

A perturbação obsessivo-compulsiva (POC) é uma perturbação grave que, como o próprio 

nome indica, se caracteriza por dois fenómenos recorrentes: as obsessões e as compulsões 

(SPPSM, 2021). Porém, noutros casos de perturbações relacionadas com a POC, podem 

ser caracterizadas por preocupações e por comportamentos repetitivos ou atos mentais 

em resposta a preocupações (American Psychiatric Association, 2014:235). Embora o 

conteúdo específico das obsessões e compulsões varie entre os indivíduos, certas 

dimensões dos sintomas são comuns na POC, incluindo as de limpeza (obsessões por 

contaminação e compulsões por limpeza); simetria (obsessões por simetria e compulsões 

por repetição, organização e contagem); pensamentos proibidos ou tabus (por exemplo, 

obsessões agressivas, sexuais e religiosas e compulsões relacionadas); e ferimentos (por 

exemplo, medo de ferir a si mesmo ou aos outros e compulsões de verificação 

relacionadas) (American Psychiatric Association, 2014:236). 

Os fenómenos recorrentes são suficientemente intensos para serem consumidores de 

tempo ou que causam forte mal-estar ou deficiência significativa. Nalgum momento 

durante a evolução da perturbação, a pessoa reconheceu que as obsessões ou as 

compulsões são excessivas ou irracionais. As obsessões são ideias, pensamentos, 

impulsos ou imagens persistentes que são experimentados como intrusivas e 

inapropriadas e que causam forte ansiedade ou mal-estar. Por outro lado, as compulsões 

são comportamentos repetitivos (por exemplo lavagens das mãos, ordenações de 

objetivos, verificações) ou actos mentais (por exemplo, rezar, contar, repetir palavras 

mentalmente), cujo objetivo é evitar ou reduzir a ansiedade ou o mal-estar e não criar 

prazer ou gratificação. Na maioria dos casos a pessoa sente-se compelida a executar a 

compulsão para reduzir o mal-estar que acompanha a obsessão ou para evitar a situação 

ou acontecimentos temidos (American Psychiatric Association, 2002:456-457). 
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É importante observar que as obsessões não são prazerosas ou experimentadas como 

voluntárias: são intrusivas e indesejadas e causam um acentuado sofrimento ou ansiedade 

na maioria das pessoas. O indivíduo tenta ignorá-las ou suprimi-las ou neutralizá-las com 

outro pensamento ou ação. Quanto às compulsões, são geralmente executadas em 

resposta a uma obsessão (por exemplo, pensamentos de contaminação levando a rituais 

de lavagem), sendo o objetivo reduzir o sofrimento desencadeado pelas mesmas 

(American Psychiatric Association, 2014:238). 

Além da perturbação obsessivo-compulsiva, há a considerar alguns outros subtipos de 

perturbações relacionadas, mencionados de seguida: Transtorno Dismórfico Corporal, 

Transtorno de Acumulação, Tricotilomania (Transtorno de arrancar o cabelo) e 

Transtorno de Escoriação (skin-picking). 

a. Transtorno Dismórfico Corporal: É caracterizado pela preocupação com a 

percepção de um ou mais defeitos ou falhas na aparência física que não são 

observáveis ou parecem apenas leves para os outros e por comportamentos 

repetitivos (por exemplo, verificar-se no espelho, arrumar-se excessivamente, 

beliscar a pele, buscar tranquilização) ou atos mentais (por exemplo, comparar a 

própria aparência com a de outra pessoa) em resposta às preocupações com a 

aparência (American Psychiatric Association, 2014:236). 

b. Transtorno de Acumulação: É caracterizado pela dificuldade persistente de 

descartar ou se desfazer de pertences, independentemente do seu valor real, em  

consequência de uma forte percepção da necessidade de conservá-los e do 

sofrimento associado ao descarte do mesmo (American Psychiatric Association, 

2014:236). 

c. Tricotilomania (Transtorno de arrancar o cabelo): É caracterizada pelo 

comportamento recorrente de arrancar os próprio cabelos resultando em perda de 

cabelo e tentativas repetidas de reduzir ou parar de arrancá-los (American 

Psychiatric Association, 2014:236). 

d. Transtorno de Escoriação (skin-picking): É caracterizado por beliscar a própria 

pele de forma recorrente, resultando em lesões cutâneas, e tentativas repetidas de 

reduzir ou parar o comportamento de beliscá-las (American Psychiatric 

Association, 2014:236). 
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O tratamento mais comum para a POC é a combinação de medicação, com o seu devido 

acompanhamento pela parte do médico responsável, com terapia cognitivo 

comportamental, um tipo de psicoterapia que se tem revelado muito eficaz no tratamento 

desta patologia (SPPSM, 2021). 

2.2.7. Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) 

Uma pessoa com perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) tem 

geralmente dificuldade em prestar atenção aos detalhes, cometendo erros por descuidos 

na escola, no trabalho ou durante outras atividades; parece não estar a ouvir quando outra 

pessoa está a falar; não consegue seguir instruções até ao fim e concluir tarefas; evita 

tarefas que exijam esforço mental, como os trabalhos escolares ou a elaboração de 

relatórios no caso dos adultos; perde frequentemente objetos necessários às suas 

atividades; distrai-se com muita facilidade; não consegue ficar parado numa cadeira; tem 

dificuldades em esperar pela sua vez e interrompe os outros com frequência (SPPSM, 

2021). 

A hiperatividade pode manifestar-se por estar inquieto ou mover-se quando está sentado, 

não ficar sentado quando se espera que o faça, correr ou saltar excessivamente em 

situações em que é inadequado fazê-lo, ter dificuldades em brincar ou dedicar-se 

tranquilamente a atividades de lazer (American Psychiatric Association, 2002:85-86). 

A característica essencial da PHDA é um padrão persistente de falta de atenção e/ou 

impulsividade-hiperatividade, com uma intensidade que é mais frequente e grave que o 

observado habitualmente nos sujeitos com um nível semelhante de desenvolvimento. As 

faltas de atenção podem manifestar-se em situações escolares, laborais ou sociais. Os 

sujeitos com esta perturbação podem não dar atenção suficiente aos pormenores ou 

podem cometer erros por descuido nas tarefas escolares ou noutras tarefas. Os trabalhos 

são muitas vezes desordenados, descuidados e feitos sem reflexão (American Psychiatric 

Association, 2002:85-86). 

Os sintomas podem aparecer cedo, entre os três e os seis anos, mas raras são as vezes que 

não são confundidos com problemas emocionais ou de disciplina, levando a um 

diagnóstico tardio. Ao longo da vida, os sintomas de PHDA tendem a evoluir. Em 

crianças, a hiperatividade e impulsividade é mais predominante, mais tarde é a desatenção 

que se assume como principal sintoma. A medicação, nestes casos, é a principal forma de 
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tratamento, apesar da existência de estudos que indicam que combinada com orientação, 

psicoterapia9 e neuroterapia por Neurofeedback10, o tratamento revela-se mais eficaz 

(SPPSM, 2021). 

2.2.8. Demência 

ioria 

irreversíveis, caracterizadas por um declínio global das funções cognitivas que interfere 

negativamente no funcionamento do indivíduo. Esta perturbação deve ser encarada como 

uma síndrome complexa, que, para além das alterações cognitivas evidentes, afeta outros 

domínios, como o humor, a afetividade, o comportamento, a personalidade e as funções 

biológicas, como por exemplo, o sono e o apetite (Firmino, Simões, & Cerejeira, 

2016:361). É comum as pessoas com demência perderem a sua autonomia, uma vez que 

podem ter dificuldade em realizar tarefas simples, como alimentar-se, vestir-se ou cuidar 

da higiene pessoal (SPPSM, 2021). 

Caracteriza-se pelo desenvolvimento de défices cognitivos múltiplos (incluindo 

diminuição de memória) devidos aos efeitos diretos de um estado físico geral, aos efeitos 

persistentes de uma substância ou a múltiplas etiologias (por exemplo, aos efeitos 

combinados de uma doença cerebrovascular e de uma doença de Alzheimer (American 

Psychiatric Association, 2002:147). 

Apontam-se cerca de 200 causas de demência, algumas delas extremamente raras. Daí, 

das primeiras coisas a serem feitas seja determinar o diagnóstico (Nunes, 2014:12). As 

formas de demência mais comuns são a doença de Alzheimer e as doenças de causa 

vascular, sendo que entre as mesmas existem muitas sobreposições.  

A doença de Alzheimer é o subtipo mais comum de demência, correspondendo a 70% de 

todos os casos. Caracteriza-se por um processo neurodegenerativo, que se manifesta, 

 
9 Segundo consulta no Dicionários Editora (2011:1308) , conjunto de técnicas terapêuticas 

utilizadas tanto no tratamento de situações de stress, como no de desordens emocionais ou mentais que visam o 

restabelecimento do equilíbrio de um indivíduo. 

10 Conforme consulta no Instituto Português de Neuroterapia (2021) Neurofeedback  consiste na 

utilização terapêutica de diferentes estratégias de Neurofeedback, com o objetivo de diminuir os sintomas resultantes 

de disfunção do Sistema Nervoso Central. É uma forma de tratamento não farmacológica, não evasiva, sem efeitos 

secundários, eficaz numa grande variedade de condições médicas e psicológicas de base neurológica. 
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inicialmente por défices mnésicos e, durante o seu curso, afeta, progressivamente outros 

domínios cognitivos, tais como a linguagem, a capacidade visuoespacial e funções 

executivas. Numa fase terminal, o doente torna-se completamente dependente (Firmino, 

Simões, & Cerejeira, 2016:309). Por outro lado, a doença vascular cerebral resulta de 

lesões vasculares cerebrais causadas por hemorragias cerebrais, que individualmente, ou 

mais frequentemente em associação, conduzem a um quadro demencial, pelo que os seus 

fatores de risco são os mesmos dos do Acidente Vascular Cerebral (AVC) (Firmino, 

Simões, & Cerejeira, 2016:350). 

É extremamente frequente que o mesmo doente apresente sinais de doença degenerativa 

(sinais de atrofia dos hipocampos e do córtex cerebral) que aponta para o diagnóstico de 

doença de Alzheimer e sinais de doença vascular cerebral, com enfartes cerebrais 

múltiplos. Esses casos são designados por demência de causa mista (degenerativa e 

vascular) e constituem uma parcela muito importante dos doentes na prática clínica 

(Nunes, 2014:12). 

O tratamento da demência pode variar de acordo com a sua causa e o estado da doença. 

Existem medicamentos para tratar especificamente os sintomas associados à demência de 

Alzheimer e outras formas de demência progressiva. Apesar da medicação não travar a 

doença ou reverter o dano cerebral causado, pode melhorar a qualidade de vida e aliviar 

a carga sobre os doentes. Nos casos de demência em estado inicial, é benéfico o treino 

cognitivo e a prática de tarefas destinadas a melhorar o desempenho em aspetos 

específicos do funcionamento cognitivo (SPPSM, 2021). 

2.2.9. Perturbações de Personalidade 

Atualmente, podemos definir personalidade como a totalidade de traços emocionais e 

comportamentais de um indivíduo que caracterizam a sua vivência quotidiana; ou 

segundo a definição da American Psychiatric Association (APA), como as diferenças 

individuais nos padrões cognitivos, emocionais e comportamentais. Assim, as 

perturbações da personalidade correspondem a padrões mal adaptativos do 

comportamento, geralmente, reconhecíveis na adolescência e que se prolongam pela vida 

adulta (Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:203).  

Existem diferentes modelos dimensionais de perturbação da personalidade, sendo que, o 

modelo dos cinco fatores é o mais utilizado pela comunidade científica, devido à sua 
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intrínseca associação ao termo Neuroticism-Extraversion-Openness Personality 

Inventory (NEO-PI), um instrumento de avaliação de personalidade muito utilizado. Este 

modelo propõe a existência de cinco grandes dimensões da personalidade (Firmino, 

Simões, & Cerejeira, 2016:204):  

 Neuroticismo (caracterizado pela instabilidade emocional e pela tendência para a 

ansiedade); 

 Extroversão (vista como sociabilidade); 

 Abertura à experiência (interesse por novos objetivos intelectuais ou artísticos); 

 Escrupulosidade (o sentido de dever, a tendência para a ordem e para a 

organização); 

 Afabilidade (a amabilidade, o ser não confrontativo). 

As classificações atuais, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

5) e Classificação Internacional das Doenças (CID), organizam as diferentes perturbações 

da personalidade em categorias, mediante a presença de manifestações clínicas distintas 

que possibilitam a sua divisão nos diferentes subtipos (Firmino, Simões, & Cerejeira, 

2016:205). Na Tabela 5, encontra-se a classificação das perturbações da personalidade 

segundo o DSM-5, as quais são organizadas em diferentes categorias: Categoria A, 

Categoria B e Categoria C. 

Tabela 5 - Classificação das perturbações da personalidade segundo o DSM-5. 

Fonte: (Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:206) 

 
Categoria A Categoria B Categoria C 

DSM-5 

Paranoide11 
Esquizoide12 
Esquizotímica13 

Antissocial 
Borderline (estado-limite) 
Histriónica14 
Narcísica (narcisista) 15 

Evitante (evitativa) 
Dependente 
Obsessivo-compulsivo 

 
11 Conforme consulta no Dicionários Editora (2011:1189), Paranoite/Paranoia, refere-se a um indivíduo com 

perturbação mental que se caracteriza pela tendência para a interpretação errónea da realidade. 

12 Conforme consulta no Dicionários Editora (2011:665), Esquizoide refere-se a um indivíduo que manifesta 

temperamento anormal, desiquilibrado, não se adapta a nada. 

13 Conforme consulta no Dicionários Editora (2011:665), Esquiziotímica refere-se a um indivíduo reservado, frio, que 

vive sobre si e para si. 

14 Conforme consulta no Dicionários Editora (2011:858), Histriónico é um indivíduo exagerado. 

15 Conforme consulta no Dicionários Editora (2011:1108), Narcísico é um indivíduo que se admira, de forma excessiva, 

a si próprio e ao seu corpo.  
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O isolamento social, as descompensações clínicas (ideias delirantes, entre elas as do tipo 

persecutório) e a perturbação depressiva são as complicações mais comuns na 

personalidade da Categoria A. Os indivíduos portadores de perturbações da Categoria B, 

podem apresentar episódios depressivos prolongados e graves dificuldades de interação 

social. Os episódios depressivos e ansiosos são intercorrências frequentes nos indivíduos 

com perturbações de personalidade da Categoria C, estado Evitante; do tipo Dependente 

associa-se às clássicas perturbações depressivas e ansiosas; e no estado obsessivo-

compulsivo, é considerada uma das mais estáveis no tempo, alicerçada nas suas 

características mais comuns: a rigidez, o perfecionismo e a incapacidade em delegar 

(Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:207-208). 

É durante a adolescência ou no início da vida adulta que as características de um 

transtorno de personalidade se tornam mais evidentes. Alguns tipos de transtorno, 

nomeadamente as perturbações da personalidade antissocial e borderline, tendem a ficar 

menos evidentes ou a desaparecer com a idade. O mesmo parece não acontecer com 

outros tipos, como as perturbações da personalidade obsessivo-compulsiva e 

esquizotípica (SPPSM, 2021). 

2.2.10. Dependência/ Transtorno por Uso de Substâncias (TUS) 

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), a 

característica essencial da perturbação do uso de substâncias é um conjunto de sintomas 

cognitivos, comportamentais e fisiológicos que indicam que o indivíduo continua a usar 

a substância, apesar da existência de problemas significativos relacionados com a mesma. 

O consumo reiterado de substâncias pode contribuir para o indivíduo falhar nas suas 

responsabilidades e, ainda, resultar em perigo físico e em múltiplas complicações legais, 

sociais e interpessoais (Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:215). 

O consumo prolongado e excessivo pode evoluir para síndrome de dependência (impulso 

que leva a pessoa a consumir de forma contínua ou periódica para obter prazer e aliviar 

tensões, ansiedades, medos ou sensações físicas desagradáveis), provocar tolerância 

(aumento da quantidade em busca do mesmo efeito) e abstinência (sintomas resultantes 

de uma suspensão brusca do consumo). O estado de intoxicação pode conduzir à morte 

(Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:216). 
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De um modo geral, os indivíduos começam a consumir estas substâncias pelas mais 

variadas razões: para se sentirem melhor, para terem um melhor desempenho, por 

curiosidade ou por influência dos outros (SPPSM, 2021). Abordamos algumas das 

substâncias neste tópico, das quais se destacam perturbações como o Alcoolismo 

(consumo do álcool), Tabagismo (consumo de tabaco) e consumo de drogas e outras 

substâncias. 

a. Alcoolismo: O consumo de álcool é um hábito social e cultural desde os tempos 

mais primitivos, sendo permitido em quase todas as sociedades ocidentais. 

Encontra-se associado a rituais religiosos e é visto como complemento nos 

momentos de alegria e festa. Os efeitos agradáveis por ele produzidos, a sensação 

de calma, a desinibição, o efeito afrodisíaco, entre outros, são fatores de 

manutenção do seu consumo. O uso moderado de álcool (1-2 doses/dia) pode ter 

benefícios cardiovasculares, porém, o consumo abusivo provoca um conjunto de 

consequências prejudiciais, com repercussões nos outros e na vida em sociedade 

(Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:218). 

b. Tabagismo: A nicotina é uma substância psicoativa com poderosos efeitos 

reforçadores positivos e negativos, principalmente perante a síndrome de 

abstinência, que, geralmente, se inicia 12 horas após o último cigarro, persistindo 

durante várias semanas (Firmino, Simões, & Cerejeira, 2016:220). 

c. Drogas e outras substâncias: O abuso de drogas coexiste frequentemente com 

outras perturbações mentais, para além de causar dependência e provocar muitos 

efeitos nefastos para a saúde. Em alguns casos, as perturbações mentais como a 

ansiedade, depressão ou esquizofrenia podem anteceder o abuso de drogas. Em 

outras situações, o abuso de drogas pode desencadear ou agravar as perturbações 

mentais, especialmente nos indivíduos mais vulneráveis (SPPSM, 2021). 

O álcool, tal como o tabaco, está associado a uma elevada taxa de mortalidade, quando 

comparado com todas as outras substâncias, pois trata-se de uma droga lícita e de fácil 

acesso a todas as camadas sociais, devido ao seu baixo custo (Firmino, Simões, & 

Cerejeira, 2016:218). 

O tratamento deve ser individualizado, contemplando as carências clínicas e sociais 

apresentadas pelos doentes. A desabituação deve ser, preferencialmente, realizada em 
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contexto clínico para evitar eventuais interações com outros fármacos (Firmino, Simões, 

& Cerejeira, 2016:225). 

2.3. Estratégias de tratamento para doentes com patologias mentais 

O tratamento apropriado das perturbações mentais implica o uso racional de intervenções 

farmacológicas, psicológicas e psicossociais de uma forma clinicamente significativa, 

equilibrada e bem integrada (SPPSM, 2021). 

Atualmente, do ponto de vista psiquiátrico da SPPSM (2021), os profissionais de saúde 

dispõem de 5 estratégias de tratamento: 

a) Fármacos (antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e estabilizadores de 

humor); 

b) Tratamento psicológico; 

c) Psicoterapia; 

d) Internamento Psiquiátrico; 

e) Eletroconvulsoterapia. 

 

a. Fármacos 

Segundo a SPPSM (2021), tendo por base informação da National Institute of Mental 

Health (NIMH), os consumos de medicamentos são fundamentais no tratamento das 

várias perturbações mentais, sendo essencial que as pessoas sigam rigorosamente o plano 

de medicação prescrito pelo seu médico.  

i. Os antidepressivos são o medicamento mais usado no tratamento da depressão, 

mas podem também tratar outros problemas, como a ansiedade, a dor e a insónia. 

Estes medicamentos melhoram os sintomas de depressão e evitam que estes 

reapareçam. Por razões ainda desconhecidas, algumas pessoas reagem melhor a 

alguns antidepressivos do que outras. Por isso, em algumas situações a pessoa 

com depressão precisa de testar vários fármacos até encontrar aquele que melhor 

atua no seu caso (SPPSM, 2021); 

ii. Os ansiolíticos ajudam a reduzir os sintomas de ansiedade, nomeadamente os 

ataques de pânico, os medos extremos e a inquietação. Alguns dos ansiolíticos 

devem ser tomados apenas num curto período de tempo para ajudar a pessoa a 
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manter sob controlo os sintomas físicos e podem também ser usados para reduzir 

crises agudas de ansiedade. Outros devem ser tomados durante um período de 

tempo mais longo para atingirem o seu pleno efeito (SPPSM, 2021); 

iii. Os antipsicóticos são principalmente usados para tratar as psicoses. Os episódios 

psicóticos podem ser resultado de uma condição física, como o abuso de drogas, 

ou a esquizofrenia, a bipolaridade ou depressões muito graves. Frequentemente, 

os antipsicóticos são combinados com outros medicamentos no tratamento do 

delírio, demência e outras condições, como hiperatividade e défice de atenção, 

perturbações do comportamento alimentar, perturbação obsessivo-compulsiva, 

entre outras. Os medicamentos antipsicóticos não curam estas patologias, mas 

aliviam os sintomas e garantem qualidade de vida aos pacientes (SPPSM, 2021); 

iv. Os estabilizadores de humor são usados principalmente para tratar a bipolaridade, 

mas também alterações de humor associadas a outras perturbações mentais e, 

noutros casos, para aumentar a eficácia de outros medicamentos usados, por 

exemplo, no tratamento da depressão (SPPSM, 2021). 

b. Tratamento psicológico  

O tratamento psicológico constitui um dos pilares do tratamento das pessoas com 

perturbações psiquiátricas. Consiste na aplicação de técnicas específicas de intervenção 

psicológica centradas no diálogo ou na ação. Em geral, nas perturbações mentais 

menores o tratamento psicológico pode ser suficiente, mas nas perturbações mentais mais 

intensas o tratamento psicológico é sempre um complemento do tratamento 

farmacológico. Este tipo de intervenções pode ser por um período curto de tempo 

(psicoterapias breves), como no caso da resolução de um determinado conflito, ou 

estender-se por períodos de tempo mais longos, como nos casos da psicoterapia das 

perturbações depressivas (SPPSM, 2021). 

c. Psicoterapia 

A psicoterapia é uma forma de tratamento psicológico que pressupõe um diagnóstico 

psicológico e a aplicação de um conjunto variado de técnicas para se atingir os objetivos 

definidos. Há muitas e variadas formas de psicoterapia, mas no essencial, todas visam 

uma melhor compreensão de si e o autocontrolo. São exemplo de psicoterapias a 

psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, as terapias humanistas, entre outras. Não 
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se pode confundir com psicoterapias as técnicas de remediação cognitiva nas quais se 

pretende estimular funções cognitivas deficitárias, como acontece nos treinos de 

remediação cognitiva nas psicoses e nas demências (SPPSM, 2021). 

d. Internamento Psiquiátrico 

O internamento psiquiátrico é uma forma de tratamento com indicações clínicas precisas, 

como, por exemplo, o risco de suicídio, casos de episódios psicóticos agudos ou de graves 

alterações do comportamento. Dada a eficácia das novas formas de tratamento, nos 

tempos modernos o internamento psiquiátrico é, normalmente, de curta duração (com 

exceções), sendo o período de tratamento pós-alta um período complementar de 

tratamento ao internamento. Neste sentido, o tratamento psiquiátrico moderno resulta da 

conjugação de formas de tratamento complementares entre regimes de tratamento em 

internamento, em contextos ambulatórios de pós-alta e na comunidade (SPPSM, 2021). 

e. Eletroconvulsoterapia 

A Eletroconvulsoterapia é uma forma de tratamento que visa a sincronização cerebral 

através da aplicação, sob anestesia, de uma corrente elétrica em áreas definidas do 

cérebro. A sua aplicação tem indicações clínicas específicas e consensualmente definidas 

(SPPSM, 2021). 

Em síntese, conclui-se que patologia mental ou perturbação mental se relaciona com 

alterações comportamentais, podendo estas assumir diversas formas e respetivos 

sintomas. Foram considerados alguns exemplos mais presentes, especificamente dez 

patologias, sendo abordados os respetivos conceitos, bem como as características mais 

específicas. 

No capítulo III é apresentada a Metodologia de Investigação, bem como um guia de apoio 

para o estudo empírico (no capítulo IV). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO: GUIA PARA 

O ESTUDO EMPÍRICO 

A Investigação científica tem por base encontrar respostas ou soluções a questões 

pertinentes.  Requer, para tal, todo um procedimento elaborado, estruturado, no qual a 

recolha de dados e a devida análise, leve a um conjunto de conclusões. 

Segundo Coutinho: 

A investigação é uma atividade de natureza cognitiva que consiste num processo sistemático, 

flexível e objetivo da indagação e que contribui para explicar e compreender os fenómenos sociais. 

É através da investigação que se reflete e problematizam os problemas nascidos na prática, que se 

suscita o debate e se edificam as ideias inovadoras (Coutinho, 2015:7).  

O procedimento de investigação precisa duma metodologia definida, que constitui a 

doutrina do método científico e uma reconfiguração sucessiva de procedimentos de 

investigação que se empregam numa ciência (Monteiro, 2020:58). 

No presente estudo, a investigação rege-se por uma metodologia de cariz qualitativo, 

havendo uma recolha de dados, levantamento de questões e posterior análise da 

informação (Coutinho, 2015:29). 

Coutinho completa, ao referir que: 

O caráter indutivo da pesquisa empírica em planos de investigação qualitativa, leva a que as 

diferentes fases de desenvolvimento do projeto da investigação se constituam como elementos de 

um contínuo que liga o problema aos dados (Coutinho, 2015:215). 

Na análise de dados em planos qualitativos há uma sequência de etapas (cf. Gráfico 3): 

Gráfico 3 - Etapas principais no desenvolvimento de um plano qualitativo. 

Fonte: (Coutinho, 2015:215) 

 

Neste capítulo é apresentada a Metodologia de Investigação seguida. Tratando-se de 

análise de textos, o estudo qualitativo vai basear-se numa análise de conteúdo.  

Plano de 
Trabalho

Hipóteses 
Trabalho

Recolha de 
Dados

Análise 
Dados
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3.1. Metodologia Qualitativa: Análise de Conteúdo 

Como ponto inicial, é preciso perceber em que consiste uma análise de conteúdo. A este 

respeito, Coutinho refere: 

sistemática um corpo de material 

textual, por forma a desvendar e quantificar a ocorrência de palavras/frases/temas considerados 

 (Coutinho, 2015:217). 

O método permite ao investigador procurar estruturas e uma certa regularidade nos dados, 

sendo que a ideia base é a de as unidades de análise (neste caso, palavras-chave), poderem 

organizar-se em categorias, e estas poderem representar aspetos de uma teoria, a qual se 

pretende estudar e testar (Coutinho, 2015:217). 

Sendo que: 

O processo de análise de conteúdo, para produzir resultados válidos, deve possuir objetividade e 

fiabilidade, ou seja, o mesmo material, quando analisado com base no mesmo sistema de categorias 

deve ser codificado da mesma forma, mesmo quando sujeito a várias análises. A fiabilidade é um 

atributo essencial que está intrinsecamente ligado aos instrumentos usados e ao processo de 

recolha de dados (Coutinho, 2015:223). 

Para obter a devida fiabilidade, a reprodutividade é o tipo de processo recomendado como 

patamar mínimo a qualquer análise de conteúdo (Coutinho, 2015:224). 

Bardin (2015:45) ainda acrescenta, A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que 

, pelo que: 

 (conteúdo), eventualmente a sua forma e a distribuição 

destes conteúdos e formas (índices formais e análise de coocorrência) (Bardin, 2015:45). 

Na sua perspetiva, Bardin resume análise de conteúdo a um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais subtis, em constante aperfeiçoamento (Bardin, 2015:11). 

3.1.1. Procedimento de acordo com codificadores 

A fiabilidade exprime-se em valores quantitativos, ao utilizar o tipo de reprodutividade 

através de codificadores, de forma a revelar o número de vezes que um certo codificador 

é mencionado. O valor quantitativo obtido exprime o grau de concordância entre os 

codificadores relativamente à informação qualitativa em análise (Coutinho, 2015:224).  
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Assim, o nosso estudo será dividido em duas partes: numa primeira parte será feito um 

estudo numérico que visa avaliar a quantidade de vezes que certas palavras-chave (através 

de codificadores) surgem nos documentos em análise. 

As palavras-chave e os respetivos codificadores são os que constam da tabela 6. 

Tabela 6 - Palavras-chave e o respetivo codificador. 

Fonte: Elaboração própria. 

Palavras-Chave Codificador 

Saúde Mental Cod. 1 

Tratamento médico e/ou especializado Cod. 2 

Psiquiatria  Cod. 3 

Psicólogo(s) Cod. 4 

Internamento(s)  Cod. 5 

Política(s) de Saúde Mental Cod. 6 

Reforma(s) de Saúde Mental Cod. 7 

Patologias Mentais Cod. 8 

Este estudo numérico será feito em três momentos. Num primeiro momento serão 

analisadas as palavras-chave, previamente escolhidas, em 36 documentos legislativos (cf. 

tabela 7). 

Tabela 7  Documentos Legislativos. 

Fonte: Elaboração própria. 

Períodos Legislação Tema Predominante 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Aprovação da Lei de Saúde Mental 

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Serviços de Saúde Mental 
Lei nº101/99 (1999) Prestação de Serviços 

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Rede de referenciação de psiquiatria e 
saúde mental 

Despacho nº11411/2006 Serviços de Saúde Mental 
Lei nº46/2006 Prestação de Serviços 
Resolução Conselho de 
Ministros nº120/2006 

Prestação de Serviços 

Resolução Conselho de 
Ministros nº49/2008 

Plano Nacional de Saúde Mental 
(2007-2016) 

Despacho nº10464/2008 Nomeações internas  
Lei nº304/2009 Serviços de Saúde Mental 
Decreto-Lei nº8/2010 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
Despacho nº15229/2010 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
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Resolução Assembleia da 
República nº133/2010 

Serviços de Saúde Mental 

Resolução Assembleia da 
República nº134/2010 

Serviços de Saúde Mental 

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Nomeações internas  
Decreto-Lei nº124/2011 Aprovação de Lei Orgânica do 

Ministério da Saúde 
Decreto-Lei 22/2011 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
Portaria nº149/2011 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
Despacho nº8677/2011 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
Despacho nº2976/2014 Serviços de Saúde Mental 
Resolução Conselho de 
Ministros nº79/2014 

Serviços de Saúde Mental 

Decreto-Lei nº136/2015 Unidades/equipas de cuidados de 
Saúde Mental 

Despacho nº4027-A/2016 Prestação de Serviços 
Resolução Conselho de 
Ministros nº4/2016 

Prestação de Serviços 

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Prestação de Serviços 
Resolução Assembleia da 
República nº213/2017 

Reforço de respostas por parte do 
SNS na área da Saúde Mental, em 

Portugal 
Decreto-Lei nº129/2017 Prestação de Serviços 
Decreto-Lei nº126-A/2017 Prestação de Serviços 
Despacho nº1269/2017 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
Portaria nº68/2017 Unidades/equipas de cuidados de 

Saúde Mental 
Consolidação da Lei nº36/98 
(2018) 

Lei de Saúde Mental 

Despacho nº5988/2018 Serviços de Saúde Mental 
Lei nº49/2018 Prestação de Serviços 
Lei nº100/2019 Prestação de Serviços 
Resolução Assembleia da 
República nº134/2019 

Serviços de Saúde Mental 

Lei nº95/2019 Aprovação da Lei de Bases da Saúde 

Documentos, nomeadamente Programas do Governo e outros documentos legislativos, 

serão analisados quanto à presença das palavras-chave mencionadas, e consoante o nível 

de importância ao serem sugeridas, ou não, vão ser classificadas segundo os critérios 

seguintes: 

 A - Ausência, se a palavra não for referida; 

 V - Vaga, se a palavra for mencionada poucas vezes (entre 1-4); 

 F - Frequente, se a palavra aparecer várias vezes (entre 5-10); 

 R - Relevante, se a palavra surgir bastantes vezes (acima de 10). 
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Como exemplo, veja-se a Lei nº36/98 (1998), relativamente ao Codificador 1 (Palavra-

chave , uma vez que esta palavra-

chave foi mencionada 27 vezes. 

Num segundo momento deste estudo numérico será efetuada uma análise das mesmas 

palavras-chave nos onze Programas de Governo (período em análise) seguindo a 

metodologia acima explicada (cf. tabela 8). 

Tabela 8 - Tabela base orientadora, para posterior análise dos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 

total Cod. X 

Nível de Importância 

Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
     

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
     

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
     

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
     

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
     

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
     

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
     

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
     

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
     

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
     

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
     

Total     
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Por fim, num terceiro momento, o nosso estudo numérico foca-se na análise de três 

categorias (saúde mental, saúde, serviços) (cf. tabela 9) e do número de vezes que estas 

categorias surgem nos 36 documentos (já referidos) e nos 11 Programas de Governos. 

Tabela 9 - Categorias e a sua respetiva descrição. 

Fonte: Elaboração própria. 

Categoria Constituição da Categoria 

Saúde Mental Leis, Serviços, Planos, Unidades/equipas de cuidados 

Saúde Leis gerais sobre saúde 

Serviços Outros serviços prestados, não relacionados com a Saúde Mental 

Para tal, o período em análise (1987-2019) foi dividido em cinco séries de 5 anos e uma 

outra série de 2 anos (cf. tabela 10). 

Tabela 10 - Período de análise, seis períodos de 5 anos (com exceção do período 2017-2019). 

Fonte: Elaboração própria. 

Períodos de análise 

(1987-1992) 

(1993-1998) 

(1999-2004) 

(2005-2010) 

(2011-2016) 

(2017-2019) 

 

A metodologia que seguiremos é a que consta na tabela 11 e a análise será efetuada de 

acordo com os seguintes critérios.  

Na análise por categorias dos codificadores, casos totais por período, a escala passa a ser 

a seguinte: 

 A - Ausência, se a palavra não for referida; 

 V - Vaga, se a palavra for mencionada poucas vezes (entre 1-49); 

 F - Frequente, se a palavra aparecer várias vezes (entre 50-199); 

 R - Relevante, se a palavra surgir bastantes vezes (acima de 200). 
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Tabela 11 - Tabela base orientadora, para posterior análise dos dados dos documentos legislativos. 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. X 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental      

Saúde      
Serviços      

(1993-1998) 
Saúde Mental      

Saúde      
Serviços      

(1999-2004) 
Saúde Mental           

Saúde           
Serviços      

(2005-2010) 
Saúde Mental           

Saúde      
Serviços           

(2011-2016) 
Saúde Mental           

Saúde           
Serviços           

(2017-2019) 
Saúde Mental           

Saúde           
Serviços           

Total         

Como exemplo, o mesmo documento legislativo ao ser classificado por casos totais por 

período, ainda relativamente ao Codificador 1 (Saúde Mental), teve um nível de 

importância frequente, segundo a nova escala (tabela 12): 

Tabela 12 - Análise quantitativa, por Categoria, com base em documentos legislativos. 

Fonte: Elaboração própria.  

Período Categoria 
Quantidade 
total Cod. 1 

(saúde mental) 

Nível de Importância 

A V F R 

(1999-2004) Saúde Mental 100     x 
 

 

Numa segunda parte, é feita uma análise de conteúdos (não numérica) dos documentos 

legislativos e Programas de Governo (no período em análise). 

Antes de iniciar o estudo empírico em si, é importante apresentar as questões de 

investigação orientadoras que se querem ver respondidas. 
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3.2. Questões de Investigação 

Uma investigação científica não só se baseia na recolha de informação e análise dos 

dados, como na resposta às questões colocadas no início do estudo. Nesta investigação, 

vão ser analisados os Programas dos Governos, no período em análise, tal como 

documentos relevantes para o tema em causa. 

Para tal, são colocadas duas questões, às quais se espera obter resposta: 

 Questão 1: Sabendo que as patologias mentais são importantes, que evidências há 

sobre as reformas da saúde mental no período em análise? 

E numa segunda questão: 

 Questão 2: No período em análise (1987-2019), quais foram os Governos que 

mais incentivos promoveram em relação à Saúde Mental? 

O seguinte capítulo (capítulo IV), é dedicado ao estudo empírico: Políticas Públicas de 

Apoio ao doente com patologia mental, em Portugal. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDO EMPÍRICO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

APOIO AO DOENTE COM PATOLOGIA MENTAL EM PORTUGAL 

O estudo empírico vai ser composto por duas partes. Na primeira parte análise de 

conteúdo numérico: 

a) análise de conteúdo de Documentos Legislativos e de Programas de Governo, no 

qual ambos os procedimentos vão ser regidos de acordo com codificadores; 

b)  análise por categorias, contabilizando o número de vezes que estas categorias 

surgem nos 36 Documentos Legislativos e nos 11 Programas de Governos. 

A segunda parte é dedicada à análise de conteúdo (não numérico) dos  Programas do 

Governo, bem como de Documentos Legislativos relevantes na área da Saúde Mental, no 

período entre 1987-2019. Ambos vão completar-se, para podermos responder às questões 

de investigação. 

Este capítulo, essencialmente, vai focar-se na recolha de informação de documentos 

especificamente escolhidos, o tratamento da mesma e as posteriores conclusões. 

 

 1ª Parte: Análise de Conteúdo (numérico)  

4.1. Análise de conteúdo (numérico)  Documentos Legislativos 

Foi elaborado um estudo numérico em 36 documentos. Ao longo das sete tabelas 

seguintes (tabela 13 à tabela 20), é possível uma análise resumida da menção das palavras-

chave nos documentos, bem como o nível de importância que cada uma teve.  
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Tabela 13 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Saúde Mental' (Cod. 1). 

Fonte: Elaboração própria.  

  Quantidade 
Cod. 1 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 27       x 

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 99       x 
Lei nº101/99 (1999) Serviços 1   x     

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 10     x   
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 9     x   
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 233       x 
Despacho nº10464/2008 Serviços 64       x 
Lei nº304/2009 Saúde Mental 151       x 
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 88       x 
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 11       x 
Resolução Assembleia da República 
nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República 
nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 2   x     
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 1   x     
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 34       x 
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 50       x 
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 5     x   
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 3   x     
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 13       x 
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 1   x     

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 15       x 
Resolução Assembleia da República 
nº213/2017 Saúde Mental 18       x 
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 6     x   
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 86       x 
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 94       x 
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 12       x 
Lei nº49/2018 Serviços 3   x     
Lei nº100/2019 Serviços 1   x     
Resolução Assembleia da República 
nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 3   x     

Total 10 8 4 15 
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Tabela 14 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Tratamento médico e/ou 

especializado' (Cod. 2). 

Fonte: Elaboração própria. 

   Quantidade 
Cod. 2 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 1   x     

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 0 x       
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 0 x       
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 1   x     
Despacho nº10464/2008 Serviços 0 x       
Lei nº304/2009 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 0 x       
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 1   x     
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 0 x       
Lei nº49/2018 Serviços 0 x       
Lei nº100/2019 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 0 x       

Total 34 3 0 0 
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Tabela 15 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Psiquiatria' (Cod.3). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
Cod. 3 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 1   x     

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 8     x   
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 10     x   
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 0 x       
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 37       x 
Despacho nº10464/2008 Serviços 6     x   
Lei nº304/2009 Saúde Mental 3   x     
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 4   x     
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 4   x     
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 21       x 
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 2   x     
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 47       x 
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 1   x     
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 9     x   
Lei nº49/2018 Serviços 0 x       
Lei nº100/2019 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 0 x       

Total 24 6 4 3 
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Tabela 16 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Psicólogo(s)' (Cod.4). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
Cod. 4 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 0 x       

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 1   x     
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 2   x     
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 0 x       
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 3   x     
Despacho nº10464/2008 Serviços 0 x       
Lei nº304/2009 Saúde Mental 1   x     
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 13       x 
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 1   x     
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 2   x     
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 39       x 
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 0 x       
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 2   x     
Lei nº49/2018 Serviços 0 x       
Lei nº100/2019 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 0 x       

Total 28 7 0 2 
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Tabela 17 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Internamento(s)' (Cod. 5). 

Fonte: Elaboração própria. 

   Quantidade 
Cod. 5 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 55       x 

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 4   x     
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 3   x     
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 1   x     
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 20       x 
Despacho nº10464/2008 Serviços 4   x     
Lei nº304/2009 Saúde Mental 4   x     
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 4   x     
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 2   x     
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 2   x     

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 3   x     
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 12       x 
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 19       x 
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 3   x     
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 8     x   
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 2   x     
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 12       x 
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 62       x 
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 1   x     
Lei nº49/2018 Serviços 5     x   
Lei nº100/2019 Serviços 3   x     
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 4   x     
Lei nº95/2019 Saúde 1   x     

Total 14 15 2 6 
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Tabela 18 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Política(s) de Saúde Mental' (Cod.6). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
Cod. 6 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 3   x     

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 4   x     
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 0 x       
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 2   x     
Despacho nº10464/2008 Serviços 0 x       
Lei nº304/2009 Saúde Mental 4   x     
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 0 x       
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 4   x     
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 0 x       
Lei nº49/2018 Serviços 0 x       
Lei nº100/2019 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 0 x       

Total 32 5 0 0 
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Tabela 19 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Reforma(s) de Saúde Mental' 

(Cod.7). 

Fonte: Elaboração própria. 

   Quantidade 
Cod. 7 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 0 x       

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 0 x       
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 0 x       
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental 1   x     
Despacho nº10464/2008 Serviços 0 x       
Lei nº304/2009 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 0 x       
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 0 x       
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 0 x       
Lei nº49/2018 Serviços 0 x       
Lei nº100/2019 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 0 x       

Total 36 1 0 0 
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Tabela 20 - Análise quantitativa quanto à menção da palavra-chave 'Patologias Mentais' (Cod.8). 

Fonte: Elaboração própria. 

   Quantidade 
Cod. 8 

Nível de Importância 
Períodos Legislação Categoria A V F R 

(1987-1992) (Ausência de documentos) 0 x    
(1993-1998) Lei nº36/98 (1998) Saúde Mental 0 x       

(1999-2004) 
Decreto-lei nº35/99 (1999) Saúde Mental 0 x       
Lei nº101/99 (1999) Serviços 0 x       

(2005-2010) 

Despacho nº25077/2005 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº11411/2006 Saúde Mental 0 x       
Lei nº46/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº120/2006 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº49/2008 Saúde Mental  x       
Despacho nº10464/2008 Serviços 0 x       
Lei nº304/2009 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº8/2010 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº15229/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº133/2010 Saúde Mental 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2010 Saúde Mental 0 x       

(2011-2016) 

Despacho nº13021/2011 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº124/2011 Saúde 0 x       
Decreto-Lei 22/2011 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº149/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº8677/2011 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº2976/2014 Saúde Mental 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº79/2014 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº136/2015 Saúde Mental 0 x       
Despacho nº4027-A/2016 Serviços 0 x       
Resolução Conselho de Ministros nº4/2016 Serviços 0 x       

(2017-2019) 

Despacho nº1490/2017 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº213/2017 Saúde Mental 0 x       
Decreto-Lei nº129/2017 Serviços 0 x       
Decreto-Lei nº126-A/2017 Serviços 0 x       
Despacho nº1269/2017 Saúde Mental 0 x       
Portaria nº68/2017 Saúde Mental 0 x       
Consolidação da Lei nº36/98 (2018) Saúde Mental 0 x       
Despacho nº5988/2018 Saúde Mental 0 x       
Lei nº49/2018 Serviços 0 x       
Lei nº100/2019 Serviços 0 x       
Resolução Assembleia da República nº134/2019 Saúde Mental 0 x       
Lei nº95/2019 Saúde 0 x       

Total 37 0 0 0 
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Com base nas tabelas anteriores, a informação é sintetizada na tabela 21: 

Tabela 21 - Síntese da análise por codificadores, nos Documentos Legislativos. 

Fonte: Elaboração própria. 

N.I. Cod.1 Cod.2 Cod. 3 Cod. 4 Cod. 5 Cod. 6 Cod. 7 Cod. 8 

A 10 34 24 28 14 32 36 37 
V 8 3 6 7 15 5 1 0 
F 4 0 4 0 2 0 0 0 
R 15 0 3 2 6 0 0 0 

Tendo em conta as tabelas analisadas anteriormente bem como a tabela 21, é visível a 

ausência de documentos legislativos, entre o período de 1987 e 1998.  

A palavra-  (Codificador 1), uma vez que 

independente do seu nível de importância, há uma quantidade relativamente significativa 

quanto ao seu aparecimento nos documentos analisados.  

Por oposto, após a análise de palavras-chave (Codificador 1 ao 8), no caso do Codificador 

8 (palavra- -se que, em momento algum, ao longo 

dos documentos legislativos avaliados (cf. tabela 20), foi mencionada qualquer das 

patologias mentais seguintes: Esquizofrenia, Depressão, Bipolaridade, Ansiedade, 

Perturbações de Comportamento Alimentar (PCA), Perturbação Obsessivo-compulsiva 

(POC), Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), Demência, 

Perturbações de Personalidade, e Dependência. Uma possível conclusão, é de que há uma 

noção do que seja a Saúde Mental, mas não um conhecimento ou apoio no que a mesma 

engloba. 

A palavra- Codificador 7) surge apenas num 

documento, podendo apontar-se para a falta de relevância que este ponto teve. Em termos 

de pesquisa, a palavra-

em contexto 

médico, na estatística apresentada (tabela 14). 

Durante o período em análise, a perspetiva tida da Saúde Mental é algo vaga, é um tema 

 (Codificador 3) e 

 (Codificador 5) surgem em maior número nos documentos, do que a 

 (Codificador 4). Permite concluir que o tema não é explorado como 
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devia ser, igualando-se a importância de ambos, independentemente de haver várias 

formas de tratamento destas patologias mentais e de o internamento ou a ajuda 

 

(Codificador 6), foi possível concluir ser um tema pouco referido ou abordado.  

4.2. Análise de conteúdo (numérico)  Programas de Governo 

Foi elaborada uma análise de conteúdo numérica a onze Programas de Governo, no 

período entre 1987-2019. De forma a realizar uma abordagem mais completa, foram 

analisados quantitativamente os oito Codificadores nos Programas de XI ao XXI 

Governos Constitucionais, como mostrado nas tabelas seguintes (tabela 22 à tabela 29) 

De reforçar que os codificadores foram categorizados da seguinte forma: Saúde Mental 

(Cod.1), Tratamento médico e/ou especializado (Cod.2),  Psiquiatria (Cod.3), 

Psicólogo(s) Cod.4), Internamento(s) (Cod.5), Política(s) de Saúde Mental (Cod.6), 

Reforma(s) de Saúde Mental (Cod.7) e Patologias Mentais (Cod.8).    
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Tabela 22 - Análise quantitativa do Cod. 1 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Quantidade 
total Cod. 1 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
1  x   

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
3  x   

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
5   x  

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
1  x   

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
1  x   

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
4  x   

Total  5  5 1 0  

Tabela 23 - Análise quantitativa do Cod. 2 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Quantidade 
total Cod. 2 

Nível de Importância 

Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
0 x    

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
0 x    

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
2  x   

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
0 x    

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
0 x    

Total  10  1  0 0  
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Tabela 24 - Análise quantitativa do Cod. 3 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Quantidade 
total Cod. 3 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
0 x    

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
0 x 

   

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
0 x 

   

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
0 x 

   

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
0 x    

Total  11 0  0  0  

Tabela 25 - Análise quantitativa do Cod. 4 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Quantidade 
total Cod. 4 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
0 x    

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
0 x    

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
1  x   

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
0 x    

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
0 x    

Total  10 1  0  0  
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Tabela 26 - Análise quantitativa do Cod. 5 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 5 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
2  x   

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
1  x   

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
1  x   

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
3  x   

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
0 x    

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
1  x   

Total 6 5 0 0 

Tabela 27 - Análise quantitativa do Cod. 6 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 6 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
0 x    

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
0 x    

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
0 x    

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
0 x    

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
0 x    

Total 11 0 0 0 
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Tabela 28 - Análise quantitativa do Cod. 7 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 7 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
0 x    

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
0 x    

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
1  x   

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
0 x    

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
0 x    

Total 10 1 0 0 

Tabela 29 - Análise quantitativa do Cod. 8 nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 8 

Nível de Importância 
Períodos P. de Governo A V F R 

(1987-1991) 
Programa do XI 

Governo 
0 x    

(1991-1995) 
Programa do XII 

Governo 
0 x    

(1995-1999) 
Programa do XIII 

Governo 
0 x    

(1999-2002) 
Programa do XIV 

Governo 
1  x   

(2002-2004) 
Programa do XV 

Governo 
0 x    

(2004-2005) 
Programa do XVI 

Governo 
0 x    

(2005-2009) 
Programa do XVII 

Governo 
1  x   

(2009-2011) 
Programa do XVIII 

Governo 
1  x   

(2011-2015) 
Programa do XIX 

Governo 
0 x    

(2015) 
Programa do XX 

Governo 
1  x   

(2015-2019) 
Programa do XXI 

Governo 
1  x   

Total 6 5 0 0 
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Avaliando pelo nível de importância dos codificadores nos Programas de Governo, 

(tabela 22 à tabela 29) é possível concluir: 

 Ausência da menção das palavras-  (Cod.3) Política(s) de 

Saúde Mental  (Cod.6); 

 As palavras- Tratamento médico e/ou  (Cod.2), 

 (Cod.4)  (Cod.7) são mencionadas 

apenas uma vez; 

 É tida uma importância vaga quanto à menção das palavras-chave 

 (Cod.5) (Cod.8); 

  (Cod.1), é o codificador mencionado mais vezes, nível de 

importância frequente. 

Analisando conforme os valores das quantidades de forma suscita, segue-se a tabela 30: 

Tabela 30 - Síntese da análise por codificadores, nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

Quant. 
Cod. 1 

Quant. 
Cod. 2 

Quant. 
Cod. 3 

Quant. 
Cod. 4 

Quant. 
Cod. 5 

Quant. 
Cod. 6 

Quant. 
Cod. 7 

Quant. 
Cod. 8Programas de Governos 

Programa do XI Governo (1987-1991) 0 0 0 0 0 0 0  0

Programa do XII Governo (1991-1995) 0 0 0 0 0 0 0  0

Programa do XIII Governo (1995-1999) 0 0 0 0 2 0 0  0

Programa do XIV Governo (1999-2002) 1 0 0 0 1 0 0  1

Programa do XV Governo (2002-2004) 0 0 0 0 0 0 0  0

Programa do XVI Governo (2004-2005) 0 0 0 0 0 0 0  0

Programa do XVII Governo (2005-2009) 3 0 0 0 1 0 0  1

Programa do XVIII Governo (2009-2011) 5 2 0 1 3 0 1  1

Programa do XIX Governo (2011-2015) 1 0 0 0 0 0 0  0

Programa do XX Governo (2015) 1 0 0 0 0 0 0  1

Programa do XXI Governo (2015-2019) 4 0 0 0 1 0 0  1

Total 15 2 0 1 8 0 1  5

Destaca-se claramente o período entre 2009-2011, Programa do XVIII Governo 

Constitucional, no qual a Saúde Mental foi promovida no contexto específico da 

perturbação do uso de substâncias (dependências), no contexto da reforma da saúde 

mental e com a Agenda de Investigação em Saúde, a existência de uma investigação 
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dirigida a prioridades de saúde, nas quais a Saúde Mental se encontra incluída (XVIII 

Governo, 2009:71/76-77). Por oposto, com ausência de informação, destacam-se o XI, 

XII, XV e XVI Governos.  

O codificador 1 (Saúde Mental) e o codificador 5 (Internamento) são ligeiramente 

mencionados no XIII, XIV, XIX e XX Governos, sendo destacados no XVII Governo 

(período entre 2005-2009) pela necessidade de um melhoramento e alongamento de áreas 

como a saúde mental, não só em conjuntos de serviços de apoio aos utentes, mas também 

no âmbito específico do apoio à vítima, de forma a reduzir a sinistralidade rodoviária, no 

período temporal em questão (XVII Governo, 2005:76/79/147). E no XXI Governo 

essencialmente recuperar a importância, no contexto do SNS, da Rede Nacional de Saúde 

Mental (XXI Governo, 2015:94). 

Não deixando de parte o codificador 8 (cuja palavra- s 

verificar-se se havia uma ausência de abordagem, como constatado ao analisar-se os 

documentos legislativos. No XIV, XVII, XVIII e XXI Programas de Governo, a patologia 

por Uso de Substân

excessivo de álcool e da toxicodependência. No Programa de XX Governo, a patologia 

como de apoio ao doente com esta patologia. Sendo possível deduzir a falta de informação 

acerca das restantes oito patologias (Esquizofrenia, Depressão, Bipolaridade, Ansiedade, 

Perturbações de Comportamento Alimentar (PCA), Perturbação Obsessivo-compulsiva 

(POC), Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e Perturbações de 

Personalidade) que não são mencionadas nos Programas de Governo analisados. 

4.3. Análise de conteúdo (numérico)  Por Categorias 

Na análise por categorias dos codificadores, casos totais por período, que de seguida se 

apresentam, tiveram por base as tabelas do subcapítulo 4.1 (tabela 13 à  tabela 20) e 4.2 

(tabela 22 à tabela 29). É pretendido analisar o número total de vezes que as três categorias 

(saúde mental, saúde, serviços) surgem nos documentos escolhidos e nos Programas de 

Governo (categorização feita cf. Anexo 1), no período em análise.  
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Tabela 31 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Saúde Mental' (codificador 1). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 1 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 27   x     

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 100     x   

Saúde 0 x       
Serviços 1   x     

(2005-2010) 
Saúde Mental 505       x 

Saúde 0 x       
Serviços 64     x   

(2011-2016) 
Saúde Mental 112     x   

Saúde 1   x     
Serviços 3   x     

(2017-2019) 
Saúde Mental 210       x 

Saúde 3   x     
Serviços 19   x     

Total 2 6 3 2 

Tabela 32 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Tratamento médico e/ou especializado' (codificador 2). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 2 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 1   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 3   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2011-2016) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 1   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

Total 10 3 0 0 
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Tabela 33 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Psiquiatria' (codificador 3). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 3 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 1   x     

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 8   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 54     x   

Saúde 0 x       
Serviços 6 x       

(2011-2016) 
Saúde Mental 25   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 59     x   

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

Total 8 3 2 0 
 

Tabela 34 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Psicólogo(s)' (codificador 4). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 4 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 1   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 7   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2011-2016) 
Saúde Mental 14   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 43   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

Total 9 4 0 0 
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Tabela 35 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Internamento(s)' (codificador 5). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 5 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 57     x   

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 5   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 40   x     

Saúde 0 x       
Serviços 4   x     

(2011-2016) 
Saúde Mental 45   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 82     x   

Saúde 1   x     
Serviços 8   x     

Total 5 6 2 0 
 

Tabela 36 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Política(s) de Saúde Mental' (codificador 6). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 6 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 3   x     

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 4   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 6   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2011-2016) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 4   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

Total 9 4 0 0 
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Tabela 37 -  Análise quantitativa da palavra-chave 'Reforma(s) de Saúde Mental' (codificador 7). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 7 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 2   x     

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2011-2016) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

Total 12 1 0 0 
 

Tabela 38 - Análise quantitativa da palavra-chave 'Patologias Mentais' (codificador 8). 

Fonte: Elaboração própria. 

  Quantidade 
total Cod. 8 

Nível de Importância 
Períodos Categoria A V F R 

(1987-1992) 
Saúde Mental -         

Saúde -         
Serviços -         

(1993-1998) 
Saúde Mental 0 x       

Saúde -         
Serviços -         

(1999-2004) 
Saúde Mental 1  x      

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2005-2010) 
Saúde Mental 2  x      

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2011-2016) 
Saúde Mental 1  x      

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

(2017-2019) 
Saúde Mental 1  x      

Saúde 0 x       
Serviços 0 x       

Total 9 4 0 0 



75 
 

Na tabela 39 é possível comparar os resultados obtidos, das tabelas anteriores de forma 

mais resumida, no qual cada codificador representa uma palavra-chave.  

Tabela 39 - Totais que cada codificador obteve por cada nível de importância. 

Fonte: Elaboração própria. 

N.I. Cod.1 Cod.2 Cod. 3 Cod. 4 Cod. 5 Cod. 6 Cod. 7 Cod. 8 

A 2 10 8 9 5 9 12 9 

V 6 3 3 4 6 4 1 4 

F 3 0 2 0 2 0 0 0 

R 2 0 0 0 0 0 0 0 

Segue-se o respetivo gráfico 4, com base nos dados da tabela 39: 

Gráfico 4 - Análise comparativa de cada codificador. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conclui-se duma forma geral que, o nível de ausência das palavras-chave escolhidas é 

notório. O codificador 7 (Reformas de Saúde Mental), é o que revela um nível de ausência 

mais elevado, visto só surgir num dos documentos legislativos analisados. De seguida, há 

maior destaque para o codificador 2 (Tratamento médico e/ou especializado), codificador 

4 (Psicólogos), codificador 6 (Políticas de Saúde Mental) e codificador 8 (Patologias 

Mentais), onde o máximo de vezes que surgem é entre 1-49, sendo considerado um nível 

de importância vago.  
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2ª Parte: Análise de Conteúdo (não numérico) 

4.4. Programas de Governo, no período entre 1987-2019 

Após as análises numéricas anteriormente analisadas, segue-se uma perspetiva duma 

análise de conteúdos (não numérica). É interessante saber quais os Programas de 

Governo, no período entre 1987-2019, que se destacaram na evolução de medidas no 

ramo da Saúde Mental. 

Sendo assim, avaliaremos de uma forma quantitativa, os Programas de Governo (XI ao 

XXI), quanto à temática da  

No Programa do XI Governo Constitucional (período entre 1987-1991), cujo Primeiro-

Ministro eleito foi Aníbal Cavaco Silva (Mendes, 2020:162), apenas foi abordado o tema 

Saúde de forma generalizada, de modo a promover o bem-estar e reforçar a solidariedade.  

Há uma ausência de informação nos Programas do XII ao XVI Governos Constitucionais 

(período entre 1991-2005). É notória a não abordagem do tema Saúde Mental. Com 

exceção do Programa do XIV Governo Constitucional (período entre 1999-2002), cujo 

Primeiro-Ministro eleito foi António Guterres (Mendes, 2020:162), no qual é sugerido 

desenvolver os serviços comunitários de saúde mental, compreendendo a inclusão de 

unidades da infância e adolescência  (XIV Governo, 2011:18). 

Nos Programas do XVII Governo Constitucional (período entre 2005-2009) e XVIII 

Governo Constitucional (período entre 2009-2011), cujo Primeiro-Ministro eleito foi José 

Sócrates (Mendes, 2020:162) houve uma nova abordagem ao tema em questão. Há uma 

prioridade atribuida à saúde mental, após a aprovação do planeamento do Plano Nacional 

de Saúde na Resolução de Conselho de Ministros nº49/2008, quanto a serviços de apoio 

comum (XVII Governo, 2005:79). Passou a haver uma relação com patologias 

consideradas de nível dependente, como o consumo de substâncias e álcool (XVIII 

Governo, 2009:71) e dentro das reformas da saúde mental, foi considerada a 

reestruturação de hospitais psiquiátricos e a criação de novas respostas de Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental (XVIII Governo, 2009:76). Em 2009, é 

elaborada a Lei nº304/2009, dedicada aos serviços de Saúde Mental. 

No Programa do XIX Governo Constitucional (período entre 2011-2015), cujo Primeiro-

Ministro eleito foi Pedro Passos Coelho (Mendes, 2020:162)
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mencionada como uma área de apoio para ex-combatentes, garantindo-lhes a manutenção 

do apoio por parte das estruturas de saúde militar (XIX Governo, 2011:112).  Enquanto 

no Programa do XX Governo Constitucional (de 30 de outubro a 26 de novembro de 

2015), mantendo Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro (Mendes, 2020:162), foi 

considerado suas 

tipologias, com destaque para a saúde mental, inclu  (XX Governo, 

2015:37). 

No entanto, começou a ser notória a maior atenção dada à Saúde Mental, no Programa do 

XXI Governo Constitucional (período entre 2015-2019), cujo Primeiro-Ministro eleito 

foi António Costa (Mendes, 2020:162). A a em quatro 

contextos: 

 Assegurar os cuidados de saúde, em especial nas situações de toxicodependência, 

doenças infeciosas e doenças de foro da saúde mental (XXI Governo, 2015:62); 

 Criação de um Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e 

 e o envelhecimento saudável 

bem como a utilização racional e segura do medicamento (XXI Governo, 

2015:93); 

 Recuperar a importância, no contexto do SNS, da Rede Nacional de Saúde Mental 

(XXI Governo, 2015:94); 

 Reforço da componente de saúde mental na Rede Integrada de Cuidados 

Continuados (XXI Governo, 2015:98). 

Há uma evolução, por mínima que seja, onde a perspetiva da saúde mental começou a ser 

referida dentro do ramo da Saúde.  

4.4.1. Documentos Legais relevantes, no âmbito da Saúde Mental 

Tendo por base os documentos legislativos selecionados (ver tabela 10), e verificando o 

período em questão, é possível constatar que foram produzidos depois do Programa do 

XI Governo Constitucional e, antes e/ou durante o Programa do XXI Governo 

Constitucional. Porém, há três documentos com maior destaque, quanto ao serem 

produzidos para melhoramentos na Saúde Mental: 
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 Consolidação da Lei n.º36/9816. Diário da República, n.º169/1998, Série I-A de 

1998-07-24  Aprova a Lei de Saúde Mental. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º49/2008. Diário da República, 1ª série, 

N.º47, de 6 de março de 2008  Plano Nacional de Saúde Mental; 

 Resolução da Assembleia da República n.º 213/2017. Diário da República, aª 

série, N.º155, de 11 de agosto de 2017  Recomenda ao Governo o reforço das 

respostas do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde mental em Portugal; 

Em 1998, no XIII Governo Constitucional, cujo primeiro-ministro eleito foi António 

Guterres, é produzida a Lei de Saúde Mental, Lei n.º36/98, na qual são estabelecidos 

princípios gerais da política de saúde mental. A lei em questão regula o internamento 

compulsivo dos portadores de anomalias psíquicas, designadamente pessoas com 

patologias mentais, no período temporal em questão (Diário da República, Série I-A, 

N.º169, 1998-07-24:3544). 

A proteção da Saúde Mental era vista como efetiva: 

através de medidas que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos 

indivíduos, para favorecer o desenvolvimento das capacidades envolvidas na construção da 

personalidade e para promover a sua integração no meio social em que vive (Diário da República, 

Série I-A, N.º169, 1998-07-24:3544). 

O apoio por parte do Governo era notado através de comparticipações quanto aos 

encargos com os serviços prestados em reabilitação e inserção social, apoio residencial e 

reinserção profissional, porém, em doentes que fundamentalmente necessitassem de 

reabilitação psicossocial. A prestação de cuidados era assegurada por equipas 

multidisciplinares habilitadas a responder, com a devida coordenação, aos aspetos 

médicos, psicológicos, sociais, de enfermagem e de reabilitação (Diário da República, 

Série I-A, N.º169, 1998-07-24:3544). 

Esta lei sofreu alterações e na sua Consolidação foram introduzidas, nomeadamente por 

a Lei n.º101/99 e a Lei n.º49/2018, porém os objetivos iniciais mantiveram-se. 

 

 
16 A Consolidação da Lei n.º36/98 significa que a Lei n.º36/98 (a inicial) sofreu alterações, as quais foram 

introduzidas por a Lei n.º101/99 e a Lei n.º49/2018. 
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Quadro 3 - Avaliação quanto aos objetivos/melhoramentos propostos por ambas as Resoluções. 

Fonte: (Diário da República, 1ª série, N.º47, 6 de março de 2008:1395);  (Diário da República, 1ª série, N.º155, 11 de 

agosto de 2017:4694) 

 

R
es

ol
u

çã
o 

d
o 

C
on

se
lh

o 
d

e 
M

in
is

tr
os

 n
.º

49
/2

00
8 

- Assegurar o acesso equitativo a cuidados de saúde mental de qualidade a todas as pessoas com problemas 
de saúde mental no País, incluindo as que pertencem a grupos especialmente vulneráveis; 
- Promover e proteger os direitos humanos das pessoas com problemas de saúde mental; 
- Reduzir o impacto das perturbações mentais e contribuir para a promoção da saúde mental das 
populações; 
- Promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir a prestação de cuidados 
mais próximos das pessoas e facilitar uma maior participação das comunidades, dos utentes e das suas 
famílias; 
- Promover a integração dos cuidados de saúde mental no sistema geral de saúde, tanto a nível dos 
cuidados primários, como dos hospitais gerais e dos cuidados continuados, de modo a facilitar o acesso e  
diminuir a institucionalização.  
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1- No âmbito dos cuidados primários: 
a) A criação e o reforço das estruturas e equipamentos vocacionados para a prestação de cuidados 

de saúde mental, designadamente ao nível das unidades de saúde familiar e dos centros de saúde; 
b) A criação de equipas multidisciplinares e comunitárias de saúde mental; 
c) O reforço dos recursos humanos adequados à satisfação das necessidades de saúde mental, 

designadamente em médicos de medicina geral e familiar, enfermeiros, psicólogos, técnicos de 
serviço social e assistentes operacionais; 

d) A formação em rede para cuidadores formais e informais de doentes portadores de doença mental. 
2- No âmbito dos cuidados especializados de saúde mental, a criação ou o reforço, não só nos hospitais 
gerais que disponham de serviços de psiquiatria e de pedopsiquiatria; 
3- A implementação e reforço da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental; 
4- O encaminhamento atempado dos utentes portadores de doença mental para estabelecimentos de saúde 
do setor social convencionado, da sua zona de residência, desde que os mesmos possuam experiência na 
prestação de cuidados de saúde mental e se encontrem certificados pela Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS), sempre que os hospitais do SNS não disponham de meios e recursos que respondam às 
necessidades da população em termos de saúde mental; 
5- O reforço dos recurso humanos e financeiros destinados à satisfação das necessidades da população no 
domínio da saúde mental, através da abertura de procedimentos concursais para a contratação dos 
profissionais de saúde em falta (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e assistentes 
operacionais); 
6- A integração e continuidade de cuidados em saúde mental, disponibilizando-se o tipo e volume 
adequado de recursos às necessidade específicas dos utentes, no local certo e em tempo útil; 
7-  
8- O reforço das respostas de saúde mental ao nível dos cuidados continuados no SNS, valorizando o 
trabalho de cooperação entre os diversos serviços públicos que trabalham no domínio da saúde mental, as 
famílias e as associações de utentes, e a área de intervenção comunitária potencializadora da reabilitação 
psicossocial dos doentes, alargando as respostas em termos de saúde mental a todo o território; 
9- O incremento da resposta na área da gerontopsiquiatria e na formação de profissionais para esta 
subespecialidade; 
10- A realização de estudos acerca das condições de vida dos doentes com doença mental e suas famílias. 
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O tema é considerado com importância em 2008, com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º49/2008, no qual os problemas de saúde mental são vistos como: 

a principal causa de incapacidade e uma das mais importantes causas de morbilidade nas 

sociedades da altura. Foram atribuídos encargos de estudo da situação da prestação dos cuidados 

de saúde mental a nível nacional e de propor um plano de ação para a reestruturação e 

desenvolvimento dos serviços de saúde mental (Diário da República, 1ª série, N.º47, 6 de março 

de 2008:1395).  

Foram apresentados um conjunto de objetivos pretendidos no Plano Nacional de Saúde 

Mental, descritos no Quadro 3. 

Posteriormente, em 2017, é recomendado ao Governo o reforço das respostas do Serviço 

Nacional de Saúde, na área da Saúde Mental em Portugal, sendo realizada uma Resolução 

da Assembleia da República n.º213/2017. A Assembleia da República recomenda, ainda, 

os melhoramentos descritos no Quadro 3 (Diário da República, 1ª série, N.º155, 11 de 

agosto de 2017:4694). 

Em síntese conclui-se que, após um estudo numérico elaborado através de documentos 

legislativos e duma análise quantitativa em Programas de Governo, a perspetiva tida 

acerca do tema Saúde Mental é algo vaga, é um tema abordado, mas não aprofundado a 

nível de políticas de saúde. 

No capítulo que se segue, são apresentadas as principais conclusões da pesquisa, bem 

como uma possível resposta às perguntas de investigação propostas. 
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CAPÍTULO V: DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Mais do que abordar o tema, é a importância e o impacto que o mesmo tem na nossa 

, há todo um conjunto de informações 

disponíveis, desde entidades envolvidas a serviços de apoio, conceitos e medidas de 

tratamento. Porém, também é relevante saber o papel que o Estado, neste caso em 

Portugal, teve e tem. 

Era importante saber o papel de cada Governo, as iniciativas tidas e como esta área da 

Saúde Mental, foi vista entre 1987-2019, tanto em avanços como em retrocessos. 

Tendo por base as definições e componentes das Políticas Públicas de Saúde Mental, em 

Portugal, consideradas nos capítulos anteriores, há duas questões de investigação às quais 

se pretendia responder: 

Questão 1: Sabendo que as patologias mentais são importantes, que evidências há sobre 

as reformas da saúde mental no período em análise? 

Questão 2: No período em análise (1987-2019), quais foram os Governos que mais 

incentivos promoveram em relação à Saúde Mental? 

De seguida, são apresentadas as principais conclusões retiradas para cada uma das 

questões propostas. 

 

5.1. Resposta às questões de investigação 

Questão 1: Sabendo que as patologias mentais são importantes, que evidências há 

sobre as reformas da saúde mental no período em análise? 

Foi notória a evolução da importância dada às patologias mentais ao longo do período em 

análise. O mesmo já não pode ser dito quanto à perceção tida sobre as Políticas de Saúde 

Mental e as Reformas da Saúde Mental.  

Foi possível ver na tabela 18, que de entre trinta e seis documentos legislativos analisados 

 

a, no máximo quatro vezes por documento e de forma 

superficial.  
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No Decreto-Lei n.º35/99 urgência da 

reformulação da política de saúde mental e consequente revisão do modelo de 

organização dos serviços -A, N.º30, 1999-02-05:677). 

Após aprovação da Lei da Saúde Mental, pela Lei n.º36/98, o Conselho Nacional de 

Saúde Mental (órgão de consulta do Governo nesta matéria) impõe-se estabelecer um 

novo regime de organização e funcionamento dos serviços, estabelecendo os princípios 

orientadores, bem como gestão e avaliação dos serviços de psiquiatria e saúde mental 

(Diário da República, Série I-A, N.º30, 1999-02-05:677). Na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º49/2008 é elaborado o Plano Nacional de Saúde Mental (2007-2016), e o 

único documento analisado onde são mencionadas as Reformas de Saúde Mental 

(consultar Anexo 7). No presente documento, é referido que: 

Com base na avaliação das reformas de saúde mental realizadas em inúmeros países e nos dados 

proporcionados pela larguíssima investigação realizada sobre a efetividade e os custos dos vários 

tipos de serviços, a OMS e outras organizações internacionais defendem que os serviços de saúde 

mental devem organizar-se de acordo com os seguintes princípios: 

- Garantir a acessibilidade a todas as pessoas com problemas de saúde mental; 

- Assumir a responsabilidade de um setor geodemográfico específico, com uma dimensão tal que 

seja possível assegurar os cuidados essenciais sem que as pessoas se tenham de afastar 

significativamente do seu local de residência; 

- Integrar um conjunto diversificado de unidades e programas, incluindo o internamento em 

hospital geral, de modo a assegurar uma resposta efetiva às diferentes necessidades de cuidados 

das populações; 

- Ter uma coordenação comum; 

- Envolver a participação de utentes, familiares e diferentes entidades da comunidade; 

- Prestar contas da forma como cumprem os seus objetivos; 

- Estar estreitamente articulados com os cuidados primários de saúde; 

- Colaborar com o setor social e organizações não governamentais na reabilitação e prestação de 

cuidados continuados a doentes mentais graves (Diário da República, 1ª Série, N.º47, 6 de março 

de 2008:1397). 

Há uma certa noção do que é preciso ser feito, neste documento, que acaba por se refletir 

na Lei nº304/2009, ao ser mencionada a execução da política de saúde mental e os 

serviços e organismos públicos envolvidos (Diário da República, 1ª Série, N.º205, 22 de 

outubro de 2009:7934). 

Por outro lado, numa análise específica quanto à menção da palavra-

 (codificador 6), nos Programas de Governos dentro do período em 
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estudo, pode ver-se (cf. na tabela 27) que apenas surge no Programa do XVIII Governo 

Constitucional (período entre 2009-2011), no qual se destaca: 

A reforma da saúde mental articula-se com outras reformas no âmbito do SNS, pois a melhoria de 

serviços passa obrigatoriamente pela transição de um modelo de cuidados de base institucional e 

asilar para um modelo comunitário, desenvolvido em estreita ligação com os cuidados primários 

e os cuidados continuados integrados (XVIII Governo, 2009:76). 

Assim, no período em análise de 1987-2019, é possível concluir que não há evidências 

suficientes, quanto à referência das Reformas de Saúde Mental em Portugal. 

 

Questão 2: No período em análise (1987-2019), quais foram os Governos que mais 

incentivos promoveram em relação à Saúde Mental? 

No capítulo anterior, é feita uma análise quanto à evolução de medidas no ramo da Saúde 

Mental, nos Programas de Governo no período entre 1987-2019. Foi possível uma 

primeira conclusão da importância que este ramo da saúde teve, ao longo dos anos em 

questão. 

Tendo em conta os resultados da análise numérica realizada no subcapítulo 4.2, e para 

uma segunda perspetiva, apresenta-se o gráfico 5 (síntese da análise apresentada na tabela 

30): 
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Gráfico 5 - Presença dos codificadores nos Programas de Governo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Respondendo à questão inicial, o Programa do XVIII Governo Constitucional (período 

entre 2009-2011) destacou-se quanto à promoção da Saúde Mental, segundo a análise 

através de codificadores, no período de análise.  
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5.2. Conclusões finais 

Na presente investigação científica, foi possível uma recolha de informação, entre 

documentos legislativos e Programas de Governo, do período em análise, de forma a 

haver uma possível resposta às questões de investigação. 

Das mesmas, foi possível concluir: 

- Há evidências, porém poucas, de referência às Políticas de Saúde Mental e às suas 

posteriores Reformas; 

- Na Resolução do Conselho de Ministros n.º49/2008 é elaborado o Plano Nacional de 

Saúde Mental (2007-2016), e o único documento analisado onde é mencionada a Reforma 

de Saúde Mental; 

- O Programa do XVIII Governo Constitucional (período entre 2009-2011) destaca-se 

quanto à promoção da Saúde Mental (inclusive nas Reformas e na abordagem às 

Patologias Mentais). 

Este estudo revelou uma limitação quanto a informação disponível, podendo facilmente 

levar à conclusão de uma falta de importância dada a este ramo da Saúde, ou de que seja 

um tema que deve ser explorado de forma mais aprofundada. Não apenas quanto aos 

Programas de Governo, ou até dos documentos legislativos produzidos no âmbito da 

saúde mental, como ser analisada a atenção que cada Partido deu ao mesmo, seja na 

abordagem das Políticas de Saúde Mental ou até ao nível das Reformas.  
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ANEXO 1 
Análise por categorias dos 36 Documentos Legislativos e dos 11 Programas de 

Governos. 

 

  



 
 

Documentos Legislativos e sua categorização: 

Períodos Legislação Tema Predominante Categorias 

(1987-
1992) 

(Ausência de documentos) 

(1993-
1998) 

Lei nº36/98 (1998) Aprovação da Lei de Saúde Mental Saúde Mental 

(1999-
2004) 

Decreto-lei nº35/99 
(1999) 

Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 

Lei nº101/99 (1999) Prestação de Serviços Serviços 

(2005-
2010) 

Despacho nº25077/2005 Rede de referenciação de psiquiatria e 
saúde mental 

Saúde Mental 

Despacho nº11411/2006 Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 
Lei nº46/2006 Prestação de Serviços Serviços 
Resolução Conselho de 
Ministros nº120/2006 

Prestação de Serviços Serviços 

Resolução Conselho de 
Ministros nº49/2008 

Plano Nacional de Saúde Mental (2007-
2016) 

Saúde Mental 

Despacho nº10464/2008 Nomeações internas  Serviços 
Lei nº304/2009 Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 
Decreto-Lei nº8/2010 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 

Mental 
Saúde Mental 

Despacho nº15229/2010 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 

Resolução Assembleia 
da República nº133/2010 

Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 

Resolução Assembleia 
da República nº134/2010 

Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 

(2011-
2016) 

Despacho nº13021/2011 Nomeações internas  Serviços 
Decreto-Lei nº124/2011 Aprovação de Lei Orgânica do Ministério 

da Saúde 
Saúde 

Decreto-Lei 22/2011 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 

Portaria nº149/2011 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 

Despacho nº8677/2011 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 

Despacho nº2976/2014 Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 
Resolução Conselho de 
Ministros nº79/2014 

Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 

Decreto-Lei nº136/2015 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 

Despacho nº4027-
A/2016 

Prestação de Serviços Serviços 

Resolução Conselho de 
Ministros nº4/2016 

Prestação de Serviços Serviços 

(2017-
2019) 

Despacho nº1490/2017 Prestação de Serviços Serviços 
Resolução Assembleia 
da República nº213/2017 

Reforço de respostas por parte do SNS na 
área da Saúde Mental, em Portugal 

Saúde Mental 

Decreto-Lei nº129/2017 Prestação de Serviços Serviços 
Decreto-Lei nº126-
A/2017 

Prestação de Serviços Serviços 

Despacho nº1269/2017 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 

Portaria nº68/2017 Unidades/equipas de cuidados de Saúde 
Mental 

Saúde Mental 



 
 

Consolidação da Lei 
nº36/98 (2018) 

Lei de Saúde Mental Saúde Mental 

Despacho nº5988/2018 Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 
Lei nº49/2018 Prestação de Serviços Serviços 
Lei nº100/2019 Prestação de Serviços Serviços 
Resolução Assembleia 
da República nº134/2019 

Serviços de Saúde Mental Saúde Mental 

Lei nº95/2019 Aprovação da Lei de Bases da Saúde Saúde 
 

 

Programas de Governo e sua categorização: 

Programas de Governos Categorias 

Programa do XI Governo (1987-1991) Saúde 

Programa do XII Governo (1991-1995) Saúde 

Programa do XIII Governo (1995-1999) Saúde 

Programa do XIV Governo (1999-2002) Saúde Mental 

Programa do XV Governo (2002-2004) Saúde 

Programa do XVI Governo (2004-2005) Saúde 

Programa do XVII Governo (2005-2009) Saúde Mental 

Programa do XVIII Governo (2009-2011) Saúde Mental 

Programa do XIX Governo (2011-2015) Saúde Mental 

Programa do XX Governo (2015) Saúde Mental 

Programa do XXI Governo (2015-2019) Saúde Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


