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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 07 de julho de 

2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha 

São Miguel, a fim de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia, sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional 

74/X – Cria a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 25 de maio de 2016 e foi submetida 

à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da Assembleia datado 

igualmente de 27 de maio de 2016. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do 

artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 

2/2009, de 12 de janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de novembro).  

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 

119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sendo 

que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto na alínea 

a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores.  

Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, as matérias relativas à Saúde são 

competência da Comissão de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 
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Processo de Análise 

A Comissão decidiu, em reunião do dia 01 de junho, e no âmbito da apreciação da 

presente iniciativa legislativa, ouvir em audição o Secretário Regional com competência 

em matéria de Saúde (SRS), Dr. Luís Mendes Cabral, e solicitar parecer escrito às 

seguintes entidades: 

 - Casa de Saúde do Espírito Santo;  

 - Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição - Irmãs Hospitaleiras; 

 - Casa de Saúde de São Rafael;  

 - Centro Paroquial de Bem-Estar Social de São José;  

 - Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Médicos; 

 - Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos; 

 - Instituto São João de Deus;  

 - Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros; 

 - Serviço de Psiquiatria do Hospital do Divino Espírito Santo; 

 - Serviço de Psiquiatria do Hospital da Horta; 

 - Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santo Espírito; 

 

 A Comissão reuniu na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores da ilha de São Miguel, a 01 de julho de 2016, procedendo à audição do 

Secretário Regional da Saúde. 

 

 

Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS), Dr. Luís Mendes Cabral: 

 

O SRS explicou que esta proposta surge na sequência das várias alterações que 

tem sido concretizadas na Secretaria Regional da Saúde, nomeadamente através do Plano 

de Ação para a Reestruturação da Saúde. 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 

 - 4 - 

No que respeita ao plano de saúde mental foi necessário fazer um trabalho de 

auscultação a diferentes parceiros e para tal foi reativada a equipa da Comissão Regional 

de Saúde Mental, que prontamente acedeu a essa incumbência.  

Esta proposta surge no seguimento da legislação em vigor, nomeadamente o 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2007/A, de 9 de março, que contém os princípios 

orientadores de organização, gestão e avaliação dos serviços de saúde mental da Região 

Autónoma dos Açores, e o Decreto-Lei n.º 8/2010, de 28 de janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 22/2011, de 10 de fevereiro, que cria unidades e equipas de cuidados 

continuados integrados em saúde mental, articulando os serviços de saúde mental com a 

rede de cuidados continuados integrados. 

Esta proposta inclui várias medidas, alicerçadas na sustentabilidade e melhoria do 

Serviço Regional de Saúde e, principalmente, focadas na melhoria dos cuidados 

assistenciais na área da saúde mental, pretendendo transformar o paradigma de 

institucionalização destes utentes num modelo assistencial que defina a prestação de 

cuidados de saúde em domicílio ou apoio constante, dentro do que possa ser uma maior 

monotorização deste processo. 

A proposta prevê a constituição de vários tipos de enquadramentos e respostas 

para estes utentes, com o desenvolvimento de novas valências, e com os parceiros 

habituais, nomeadamente com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 

numa resposta que pretende passar de uniforme a diferenciada. 

 De forma geral, as valências são idênticas às nacionais, não por serem uma cópia, 

mas porque está cientificamente defendido por quem trabalha na área que é a forma mais 

correta de tratar este tipo de doentes. No entanto, o SRS mostrou-se disponível para a 

apresentação de sugestões que venham enriquecer e melhorar a proposta em apreço. 

 

 O deputado Luís Maurício, do PSD, comentou que, do ponto de vista da 

operacionalização, as medidas apresentadas levantam algumas dúvidas, nomeadamente: 

a) Qual a razão de, no preâmbulo, não estarem inseridas, de forma objetiva, as 

entidades do setor social que são parceiras do Governo Regional também nesta 
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área, como por exemplo as Casas de Saúde de São Miguel e Terceira - o Instituto 

São João de Deus, a Casa de Saúde de São Rafael e o Centro das Irmãs 

Hospitaleiras;  

b) Quanto à responsabilidade da decisão da integração na rede de um doente 

referenciado, e leia-se o disposto na alínea b) do artigo 4.º, “promover e decidir 

os processos de referenciação para admissão e mobilidade nas unidades e equipas 

da RRCCISM, atribuindo a vaga de acordo com critérios de admissão e 

disponibilidade na área de residência” e o número 1 do artigo 5.º “ a ECRCISM 

é, preferencialmente, coordenada por um enfermeiro com especialização na área 

da saúde mental, com assessoria de um médico psiquiatra e de um técnico de 

serviço social em representação da direção regional com competência em matéria 

de solidariedade social” que, conjugando com a alínea a) do número 1 do artigo 

8.º diz que a “proposta de admissão efetuada pelo médico psiquiatra que tenha 

assistido o utente, da qual constará o relatório clínico e modalidade assistencial na 

qual deverá ser internado/integrado” remete para a dúvida se não estamos a 

incorrer numa inversão de hierarquias no processo de decisão de admissão do 

doente...Uma vez que o psiquiatra avalia e depois será um enfermeiro que 

“preferencialmente”, não obrigatoriamente, tenha especialização na área da saúde 

mental, será quem coordena a equipa que decide sobre a admissão de um doente;  

c)  Quais as necessidades, em termos de recursos humanos, e também quanto à 

formação destes profissionais, para implementar e por em prática as medidas 

previstas neste diploma e que constituem a rede regional de cuidados continuados 

integrados de saúde mental, nomeadamente no que se refere aos enfermeiros com 

especialização em saúde mental; 

d) Qual o montante que estes doentes vão pagar pelo tratamento necessário, uma vez 

que no número 6 do artigo 7.º lê-se: no momento da admissão, a unidade ou equipa 

prestadora de cuidados, deverá celebrar com o utente ou seu representante um 

contrato de prestação de serviços onde conste informação concernente a direitos 

e deveres, cuidados e serviços contratualizados, valor a pagar […]” e no número 
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1 do artigo 12.º lê-se “Os encargos decorrentes da prestação de cuidados 

continuados integrados de saúde mental são da responsabilidade do departamento 

governamental com competência em matéria de saúde, suportando o utente, 

mediante a comparticipação da segurança social a que houver lugar, os encargos 

decorrentes da prestação dos cuidados de apoio social”. Questionou também se 

vai haver distinção relativamente às IPSS e às unidades públicas de saúde; 

e) Quanto às valências de saúde mental previstas nos artigos 20.º e 21.º, o deputado 

questionou se estas não entram em conflitualidade com os atuais CAOS (centros 

de atividades ocupacionais), e qual o tipo de coordenação que pretende estabelecer 

entre a entidade coordenadora desta área da saúde mental e as IPSS que já se 

dedicam à integração das pessoas com este tipo de patologia; 

f) Por fim, sublinhou uma dúvida levantada no parecer do Hospital da Horta, pelo 

Diretor do Serviço de Psiquiatria - qual é o instrumento de avaliação psicossocial 

para estes doentes? 

 

O SRS começou por responder que, como já havia referido, o diploma não foi 

trabalhado apenas pelo Governo Regional; foi entregue à Comissão Regional de Saúde 

Mental, e obteve a participação e consensualização de várias entidades que intervêm nesta 

área. O facto de no preâmbulo não fazer essa referência específica deve-se a proposta da 

dita comissão que sugeriu fosse apresentado de forma mais aberta e lata. Apesar disso, é 

óbvio que para o Governo Regional não existe qualquer constrangimento com estas 

instituições, nem com qualquer parceiro social que esteja relacionado com esta área, nem 

tão pouco irá influenciar a forma de trabalhar com estas, como tem vindo a ser hábito. 

Não obstante essa constatação, o SRS mostrou total abertura para rever essa situação se 

tal for orientação da Comissão Permanente de Assuntos Sociais.  

Relativamente aos processos de referenciação, o SRS comentou que esta é, talvez, 

a questão mais pertinente, pois enfatiza uma alteração na forma institucional de trabalhar. 

Em termos de comparação, explicou que o Presidente de um Conselho de Administração 

é um gestor, e não é pelo facto de ser Presidente que interfere diretamente nas decisões 
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de âmbito clínico. Situação idêntica se refere aos processos de referenciação, onde a 

equipa de coordenação regional tem como objetivo avaliar se o funcionamento e 

referenciamento estão a ser realizados de acordo com as regras estabelecidas ou seja, por 

outras palavras, é uma equipa de gestão e não equipa de decisão clinica. 

Esta questão entronca, aliás, na resposta à questão das comparticipações, porque 

está ligada, em grande parte, à questão social. Não se está a falar de situações específicas, 

como o internamento de situações agudas de saúde mental, pois esta é competência 

exclusiva dos hospitais, mas refere-se também a cuidados sociais - e os enfermeiros são 

a classe profissional que melhores competências têm para conjugar questões de caráter 

de saúde com questões de caráter social, e desta forma conseguirem encontrar a melhor 

forma de gerir a rede, dentro das valências que esta dispõe. A equipa de coordenação não 

poderá dizer que o relatório psiquiátrico está errado, mas sim avaliar se o doente reúne 

critérios para ser integrado na rede ou analisar o tipo de valência disponível para o tipo 

de situação clínica indicada pelo especialista de psiquiatria.  

Torna-se, pois, necessário, alterar a visão centralizada das diferentes classes 

profissionais, na certeza de que é imperativo respeitar o que são competências clínicas, 

mas que as competências de gestão do serviço público não interferem ou intrometem nas 

primeiras.  

Quanto à falta de enfermeiros especialistas, o SRS generalizou que a falta de 

enfermeiros especialistas é transversal a várias áreas. As especialidades de enfermagem 

são difíceis de obter na Região; por essa razão o Governo Regional tem vindo a dialogar 

com a Universidade dos Açores, no sentido desta dar resposta à esta necessidade, situação 

descontinuada há quatro anos.  

Em relação aos valores a pagar pelo utente, disse não haver dúvidas que, sendo 

uma rede regional, e dentro da perspetiva cuidados continuados, em que não falamos de 

uma ligação exclusiva da saúde e há partilha de tarefas entre a saúde a solidariedade 

social, haverá um cofinanciamento do utente dentro dos pressupostos já existentes para 

Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados. Injusto seria que ao serem 

referenciados para sítios diferentes, até pela oferta disponível e variável, o valor não fosse 
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o mesmo para toda a rede, independentemente do local (Centro de Saúde, IPSS ou ilha) 

onde o serviço é prestado. 

Relativamente às questões da deficiência mental, o SRS esclareceu que a Região 

tem muitos doentes internados nas Casas de Saúde com essas caraterísticas e que se 

afigura mais adequado para estas situações valências de internamento de longa duração 

em saúde mental, pelo que deverá existir uma coordenação entre os CAOS e estas 

valências de internamento, de modo aos doentes serem encaminhados conforme as 

necessidades e expetativas dos familiares. 

Quanto ao instrumento de avaliação psicossocial, esclareceu que necessariamente 

salvaguardou-se dos pareces técnicos de avaliações de quem trabalha no terreno e detém 

competência técnicas para tal. Foram criadas escalas de avaliação, para que a Comissão 

Regional, de forma objetiva, e de acordo com instrumentos do processo, possa avaliar as 

caraterísticas do doente e propor a valência adequada.    

O deputado Luís Maurício interveio novamente debruçando-se sobre pontos 

específicos: voltou a insistir na questão da hierarquia de competências no processo de 

decisão relativamente a admissão de um doente na rede, e na consequente resposta dada 

pelo SRS. E insistiu que o que está explicito na proposta é que será a equipa de 

coordenação regional, coordenada por um enfermeiro, independentemente das 

competências que legitimamente cada um tenha, a decidir sobre uma opinião técnica 

consubstanciada de um psiquiatra que referencia o doente.    

Quanto ao quadro de necessidades, e reconhecida que foi a insuficiência de 

recursos humanos, disse que o SRS não especificou qual o número de enfermeiros 

especialistas em saúde mental e qual o número de psiquiatras serão necessários para a 

aplicação desta mesma rede. 

O SRS considerou que esta é uma leitura parcial do articulado, porque 

compreende a observação do deputado ao ler o número 1 do artigo 5.º, no que se refere 

ao “preferencialmente”, mas também considera estar bem claro ao longo do artigo 5.º que 

é obrigatório a assessoria de um médico psiquiatra e de um técnico de serviço social. 
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A equipa de coordenação não deve por em causa os pareceres técnicos sejam de 

médico, enfermeiro ou técnico de ação social, mas apenas gerir a rede de acordo com os 

pareceres recebidos.  

Dentro do normal funcionamento do que serão as equipas multidisciplinares nesta 

área, as equipas serão compostas por um enfermeiro que coordena e por um médico 

assessor. O SRS continuou explicando que poderia constituir um problema se a equipa 

fosse constituída apenas por uma classe, o que não é o caso. As equipas serão constituídas 

por profissionais das várias classes. Assim, disse depreender que o problema para o PSD 

é o médico não ser o coordenador. Para a Secretaria que tutela, numa equipa 

multidisciplinar todos têm igual competência para gerir, sublinhou o SRS. 

Quanto aos psiquiatras necessários, que em si constituem uma especialidade 

hospitalar, é necessário o número que garanta o serviço de uma urgência 24/24 horas nos 

centros hospitalares, tal como já acontece no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta 

Delgada. 

 

A deputada Renata Correia Botelho, do PS, mostrou-se agradada pelo surgimento 

da proposta, sobretudo pelo ganho que representa para os doentes que padecem de 

patologias de foro mental, e os ganhos que representa para a Região. Ademais, vem 

concretizar, sob a forma de lei, o que já se pratica, até de forma informal, em várias 

instituições na Região. E desta forma, vem também alterar alguns paradigmas instituídos, 

como é o caso que tem sido debatido de forma particular ao longo desta audição, no que 

se refere à inversão de hierarquias. A deputada disse identificar-se com o modelo agora 

proposto; no entanto, disse estar apreensiva quanto à necessidade de recursos humanos, 

pois tais medidas implicam, necessariamente, gastos, a curto e médio prazo que terão 

vantagem financeira para a Região num prazo médio/longo, mas que exigem um 

investimento imperioso de recursos humanos.  

Por outro lado, disse que não concordando com a celeuma levantada sobre as 

hierarquias, também reconhece que a própria constituição da Comissão Regional 

confirma a decisão apresentada no que respeita à constituição das equipas de 
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coordenação, pois, sublinhou, acredita que os psiquiatras não devem ter estado arredados 

deste processo- pelo contrário, acredita que devem ter conseguido reunir opiniões e 

anuído de forma consensual na decisão apresentada.  

O SRS agradeceu a intervenção da deputada, até pela visão de profissional desta 

área, e que denota o anseio de quem trabalha nesta área há algum tempo. Por outras 

palavras, comentou ser consensual que os procedimentos instaurados já não respondiam 

às necessidades atuais. E, tendo essa consciência, também tem a consciência que existem 

visões diferentes, fruto das diversas formações profissionais, e também fruto dos próprios 

utentes terem agora capacidade de se pronunciarem sobre o trabalho disponibilizado. Por 

isso, a Comissão Regional reativada é presidida pela Doutora Fernanda Mendes, 

psiquiatra, e é constituída por outros psiquiatras da Região, representantes de Casas de 

Saúde, IPSS e dos próprios utentes, ou seja, é uma comissão devidamente abrangente e 

que em si também reuniu opiniões distintas, mas da qual foi conseguido obter um 

consenso final, que culminou com a apresentação da proposta em análise.  

Por tudo isso, e sendo esta a última proposta de Decreto Legislativo Regional da 

área da Saúde a apresentar nesta legislatura, e que foi elaborada também por uma equipa 

que consensualizou procedimentos e opiniões, apelou também à consensualização por 

parte da Assembleia Legislativa da Regional dos Açores, naquele que gostaria seja um 

marco na presente legislatura, com a criação e implementação de um diploma de grande 

importância para os Açorianos e para a Região.  

O deputado Ricardo Cabral manifestou a satisfação por parte do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista pela manifesta melhoria que esta proposta representa 

ao nível da saúde mental. E questionou qual a opinião de constituir a equipa de 

coordenação, um psicólogo.   

O SRS agradeceu a questão pertinente e que de algum modo vem ajudar a 

responder a algumas das questões anteriores. Assim, o objetivo da equipa de coordenação 

não é fazer uma avaliação clínica do utente, até porque essa equipa não vai estar sediada 

em todas as ilhas. A equipa pretende-se modesta quanto ao seu número, para que possa 

gerir a mobilidade dos utentes dentro da rede; analisar onde podem ser admitidos, de 
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acordo com as valências disponíveis e as necessidades dos utentes; qual a previsibilidade 

da alta e também garantir o modo como se processarão as visitas. Quanto mais dispersa 

for essa equipa, maior é a dificuldade da sua operacionalização. O modelo a adotar é mais 

técnico e, não sendo uma hipótese descabida, esclareceu que o facto de não estar na equipa 

não invalida que haja um acompanhamento psicológico corrente.  

 

Outros Pareceres 

Os pareceres que, até à data da elaboração do presente relatório, deram entrada na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, são anexados a este, dele 

fazendo parte integrante: 

 - Parecer emitido pela Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição - Irmãs 

Hospitaleiras; 

 - Parecer emitido pela Casa de Saúde de São Rafael;  

 - Parecer emitido pelo Centro Paroquial de Bem-Estar Social de São José;  

 - Parecer emitido pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros; 

 - Parecer emitido pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital do Divino Espírito Santo; 

 - Parecer emitido pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital da Horta; 

 - Parecer emitido pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santo Espírito. 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o n.º 1 do artigo 1.º – criar “a Rede 

Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (RRCCISM), destinada a 

indivíduos com doença mental de que resulte incapacidade psicossocial.” 

 

 Acrescentando-se no n.º 2 do mesmo artigo que “O presente diploma determina, 

designadamente: 
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a) O alargamento das funções da Comissão Regional de Acompanhamento e Avaliação 

dos Serviços de Saúde Mental (CRAASSM); 

b) A criação de uma Equipa de Coordenação Regional de Cuidados Continuados 

Integrados de Saúde Mental (ECRCCISM); 

c) A definição das diretrizes da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de 

Saúde Mental (RRCCISM); 

d) A implementação de uma plataforma informática para referenciação; 

e) A atualização das diretrizes de financiamento da RRCCISM por tipologia de unidade 

e equipa.” 

 

 Segundo o artigo 2.º, “O presente diploma aplica-se a todas as instituições e serviços 

de saúde mental do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, bem como 

a todas as instituições particulares com quem sejam celebrados contratos, convenções, 

acordos de cooperação ou protocolos na área da saúde mental, constituindo-se uma rede 

regional de cuidados continuados integrados de saúde mental.” 

 

 Por outro lado, importa referir que o proponente justifica, substantivamente, a 

presente iniciativa com base no seguinte: 

i. Na “necessidade de concretizar os cuidados na comunidade previstos no artigo 6.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2007/A, de 9 de março; 

 

ii. Na alegação que “os cuidados na comunidade são a pedra basilar dos cuidados de 

saúde mental inclusivos”; 

 

iii. Na sustentação que “é importante regular a intervenção em contexto de cuidados 

continuados integrados de saúde mental de forma a salvaguardar a qualidade 

assistencial a esta população muitas vezes fragilizada.”    
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CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto a favor da 

iniciativa por parte do PS e com a abstenção com reserva de posição para Plenário por 

parte do PSD, CDS-PP e PPM, emitir parecer favorável à aprovação, pelo Plenário da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional 74/X – Cria a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados 

de Saúde Mental. 

 

A Representação Parlamentar do PCP, embora sem direito a voto na Comissão 

Permanente de Assuntos Sociais, não se pronunciou sobre o assunto. 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

             

                A Presidente 

 

       

(Catarina Moniz Furtado) 
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redistribui~ao/rentabilizac;ao e refor~o de recursos e a avaliac;ao por parte de todos os 
intervenientes. 

Somos conflantes que a cria~ao da RRCCISM, assente numa abordagem gradual, 
trara um grande contribute para a melhorla dos servic;os e na. promoc;ao da dlgnidade 
das pessoas portadoras de doen~a mental. A reabilitac;ao assente em cuidados hollsticos 
e acessiveis, realizada na comunidade com a devida supervisao, evitara recaidas menos 
recorrentes e menor recurso as unidades hospitalares. 

Entendemas que a RAA reune as condic;oes para ser palco de uma experiencia 
piloto bem-sucedida e passive! de se tornar uma referenda a nivel nacional no que 
respeita a prestac;ao de culdados continuados em saude mental. 

Encontramo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento e colabora~o 

adicional. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 Presidente do CPBESSJ 

r.-... -.~-~...A- 1-v'~ ) c.-::::- _.:r--..,. 
Duarte Manuel Esp(rito Santo Melo 
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