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Editorial

Apoio a profissionais do SNS
Miguel Xavier
Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental
A pandemia COVID-19 tem tido, desde o
seu início, um impacto significativo sobre a
saúde mental da população portuguesa. Este
impacto tem sido mais marcado durante os
períodos de confinamento, evidenciando-se
predominantemente pelo aparecimento (ou
agravamento) de sintomas de ansiedade,
depressão e insónia.
Embora a maioria destas situações
corresponda a graus diferentes de
sofrimento psicológico, mais ou menos
intenso, e não a verdadeiras perturbações
psiquiátricas, o impacto não pode ser de
modo algum subestimado.
Atento a esta situação, o Programa Nacional
de Saúde Mental (PNSM) desenvolveu desde
o primeiro momento uma série de iniciativas
seguindo o modelo proposto pela OMS:
promoção de autocuidados, comunidade,
cuidados de saúde primários e serviços
especializados de saúde mental.
Neste contexto, uma das preocupações
nucleares do PNSM foi desde logo a
necessidade de apoio aos profissionais
de saúde, nomeadamente aos envolvidos
diretamente nos cuidados a doentes com
COVID-19.
Como previsto na Norma 11/2020 da
DGS, os serviços locais de saúde mental
organizaram-se de forma a criar respostas
nos respetivos hospitais gerais, destinados
ao atendimento de profissionais de saúde,
numa dupla perspetiva: prevenção e
intervenção.
Nesta Newsletter divulgamos algumas
iniciativas desenvolvidas por diferentes
entidades, as quais constituem excelentes

exemplos de boas práticas a seguir.
Na área da telemedicina, a Escola de
Medicina da Universidade do Minho, em
associação com outras estruturas, criou
logo numa primeira fase da pandemia o
serviço Cuidar de quem Cuida, que tem
disponibilizado, desde Março de 2020,
sessões online de avaliação, orientação e
seguimento de profissionais de saúde com
necessidades clínicas, com adesão muito
significativa.
Num âmbito mais lato, é também
interessante conhecer o trabalho da ARSLVT,
que fomentou a criação de respostas em
todos os hospitais e ACES da região, com
recurso a linhas telefónicas para facilitar
o acesso, providenciando ainda formação
sobre apoio psicológico e sobre liderança,
que claramente contribuíram para o
desenvolvimento de intervenções para
prevenção do burnout dos profissionais.
Finalmente, divulgamos um outro projecto
muito estimulante, iniciado na ULSBA (Beja),
e já em implementação noutros locais, que
tem como objectivo a gestão integrada
de riscos psicossociais nos profissionais
de saúde (PROGERPSI). A filosofia deste
projecto é reforçar a qualidade das condições
de trabalho, tornando as instituições de
saúde mais resilientes, de modo a poderem
dar respostas às várias crises que forem
surgindo.
Estamos confiantes que os exemplos que
aqui vos trazemos poderão servir de estímulo
para o aparecimento de novas iniciativas
nesta tarefa de apoiar emocionalmente os
profissionais de saúde, tarefa para a qual
todos estamos convocados.

2

SAÚDE MENTAL

A B R IL

2 0 2 1

Cuidar de quem cuida
Programa de Consultas de Psiquiatria para Profissionais de Saúde

Pedro Morgado
Psiquiatra | Professor da Universidade do Minho

A emergência da pandemia colocou, desde
os primeiros dias, uma pressão inédita
sobre os sistemas de saúde. Num momento
em que o conhecimento acerca do SARSCov-2 ainda era escasso, a Europa foi
particularmente atingida pela primeira
vaga, colocando os profissionais de saúde
numa situação de sobrecarga física e
emocional. Atendendo às necessidades
específicas que os profissionais de
saúde poderiam vir a experienciar e
às particularidades sanitárias de uma
pandemia, a Escola de Medicina da
Universidade do Minho com conjunto com
o Programa Nacional para a Saúde Mental
da Direção-Geral da Saúde, a Ordem
dos Médicos, a Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM) e a
Associação Portuguesa de Internos de
Psiquiatria (APIP) uniram-se para criar
um serviço de consultas gratuitas por
videochamada destinado aos profissionais
de saúde na linha da frente.

O serviço ficou ativo no dia 15 de março
de 2020 contando com a participação de
253 psiquiatras e internos de psiquiatria
que de forma totalmente voluntária
garantiram o funcionamento deste serviço
de forma ininterrupta há mais de um ano.
Ao longo deste ano, várias instituições
da sociedade civil apoiaram o serviço,
nomeadamente através da provisão de
condições tecnológicas para a sua operação,
destacando-se a Fundação Calouste
Gulbenkian, a Altice, o CCG e a Bial.
Ao longo do primeiro ano de funcionamento
foram agendadas 366 consultas de
psiquiatria e 69 de psicoterapia. Os
esforços iniciais permitiram ajudar muitos
profissionais de saúde nos primeiros meses
da pandemia, tendo sido notado também
um aumento dos pedidos no início deste
ano no seguimento da terceira vaga da
pandemia. O serviço atendeu profissionais
de saúde de todo o território nacional,
sendo a maioria do género feminino (84%).
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No que respeita aos grupos profissionais, a
maioria dos utilizadores eram enfermeiros
(35%) e médicos (35%), tendo também
atendido assistentes operacionais (10%),
farmacêuticos (5%) e psicólogos (5%) entre
outros.
O serviço, designado Cuidar de quem Cuida,
consiste no agendamento de consultas de
psiquiatria por videochamada, em que os
médicos voluntários efetuam a avaliação e
orientação das situações clínicas, prestando
apoio gratuito a todos os profissionais de
saúde que dele necessitem.

Como se voluntariar?
Todos os médicos psiquiatras podem-se voluntariar através de registo
em www.p5.pt/voluntario
Como pedir uma consulta?
Os profissionais de saúde que necessitem de consulta deverão preencher o formulário
disponível em www.p5.pt/apoio.
A consulta será realizada por videochamada.
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PROGERPSI

Programa de Gestão Integrada de Riscos
Psicossociais nos Profissionais
Pedro Moura
Psiquiatra | Vice-presidente da Secção de Occupational
Psychiatry da World Psychiatric Association

O PROGERPSI (Programa de gestão
integrada de riscos psicossociais nos
profissionais) é um corpo abrangente
de intervenções baseadas na evidência
desenvolvido pelos profissionais da
instituição, para os profissionais da
instituição, desde 2017. O programa
é focado na qualidade de vida dos
trabalhadores, nas suas condições de
trabalho e no modo como isso pode
melhorar a qualidade dos cuidados,
sendo reconhecido como exemplo
internacionalmente de práticas que se
denominaram como Healthy Healthcare1.
Engloba medidas de prevenção primária,
secundária e terciária na Unidade Local
de Saúde do Baixo Alentejo, que emprega
cerca de 1700 pessoas. Colaboram
neste programa elementos dos Serviços
de Psiquiatria, Medicina do Trabalho
e de Gestão integrada de qualidade,
segurança e ambiente, entre outros,
contabilizando cerca de 10 pessoas em
colaboração permanente, entre psiquiatras,
enfermeiras, psicóloga, terapeuta
ocupacional, assistente social e técnicos de
segurança e saúde do trabalho, que mantêm
outras funções assistenciais nos respetivos
serviços. As atividades clínicas funcionam
fisicamente no Serviço de Medicina do
Trabalho e utilizam um sistema de registos
clínicos distinto do programa informático

da instituição, como forma de combater o
estigma da doença mental. As intervenções
primárias são realizadas nos serviços ou
usando as instalações do departamento de
formação interna.

BAIXO ALENTEJO

Área rural e agrícola
Grande dispersão geográfica (9.3% do território
nacional vs 1.1% da população)
Rede subdesenvolvida de estradas e transportes
públicos)
1 Hospital Público, 14 Centros de Saúde (incluindo
1 USF)
ULSBA: principal fornecedor de Cuidados de Saúde
Emprega 1700+ profissionais

Referências:
(1)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-59467-1_18
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Nestas últimas merecem destaque a
avaliação global do risco psicossocial na
instituição2, sem o qual um diagnóstico e
plano de intervenção global não podem
ser adequadamente articulados, e as
intervenções dirigidas aos serviços, com
base no diagnóstico da situação “no
terreno”, focando a melhoria da resiliência
dos trabalhadores e a melhoria das suas
condições de trabalho.
Durante a pandemia, ao nível da prevenção
secundária, depois de relativa estabilidade
no ano de 2019, assistiu-se a um aumento

da procura muito significativa de primeiras
consultas de Psiquiatria do Trabalho, de
cerca de 400%, com um aumento global de
38% no número de doentes seguidos3.
Ao nível da prevenção terciária, o subprograma VITA-Q segue alguns princípios
de reabilitação dos trabalhadores, iniciados
no Japão com o nome de Re-work4. De
seguida, nos infogramas podem ser
consultados alguns dos seus milestones, bem
como do PROGERPSI em geral e respetivo
fluxograma.

• Serviço de Psiquiatria
• Serviço de Medicina do Trabalho
• Serviço de Segurança no Trabalho
• Departamento de Formação
• Outros

Referências:
(2)

https://revistas.rcaap.pt/psilogos/article/view/14598

(3)

https://dreambroker.com/channel/usef75hm/kx6ihhtm

(4)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201821000368?via%3Dihub
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PROGRAMA VITA -Q
Trabalhadores com perturbações psiquiátricas
têm maiores taxas de absentismo.

Trabalhadores em recuperação de doenças
“físicas” frequentemente apresentam sintomas
psiquiátricos (clínicos ou sub-clínicos),
nomeadamente sintomas de ansiedade
e depressão.

Trabalhadores com elevado absentismo
ou depressão major recorrente

Programa VITA-Q (Qualidade de Vida)
• 2h/semana, 3M, com psicólogos clínicos
• Workshops em grupo, sobre diversos tópicos de reabilitação:
Estilos de vida saudáveis e desporto, motivação, gestão de tempo e emoções,
relaxamento, tomada de decisões, gestão de conflitos, assertividade e comunicação,
trabalho em equipa, psicoeducação, adições.

☑ Melhoria da qualidade de vida em todos os domínios
☑ Melhoria no work commitment
☑ Redução do absentismo em 0.73 dias/pessoa/mês
☑ Ganho económico de €31.14/pax/M (vs. custo de €23.54/pax/M)
Avaliações com escalas no início e fim da intervenção e ao ano de follow-up
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Apoio Emocional
Linha de apoio emocional a profissionais

Teresa Maia
Psiquiatra | Coordenadora Regional da Saúde Mental da ARSLVT

Foi claro para todos nós, desde o início
da pandemia, que uma das prioridades
em termos preventivos e de intervenção,
deveria ser o apoio a profissionais de saúde
sobretudo os que estão na “linha da frente”.
Esta situação sem precedentes, tem exigido
uma enorme capacidade de adaptação dos
Serviços, que tiveram que se reinventar
para dar resposta à população. Foi
necessário reorganizar horários, mudar
serviços, funções, lidar com o medo de
se infetar e de infetar os outros, mudar
hábitos e conciliar profissionalismo, espírito
de missão, funcionamento em equipa e
muita coragem.
Sabemos que muitos dos profissionais
de saúde vão desenvolver sintomas que
serão transitórios (sobretudo ansiedade,
insónia e um estado de alerta permanente)
e só alguns irão desenvolver quadros
mais estruturados e persistentes, e
que as intervenções preventivas são
fundamentais.
Em Março de 2020, e de forma a dar
resposta a estas necessidades, organizámos

em todos os Hospitais e Agrupamentos
de Centros de Saúde de todas as regiões,
grupos de profissionais de saúde mental
responsáveis pela implementação de
consultas de apoio emocional para
profissionais de saúde. Para facilitar o
contacto foram criadas linhas telefónicas
para estabelecimento de um primeiro
contacto e criámos cartazes de divulgação
destas linhas para todos os ACES e
Hospitais.
A intervenção foi a recomendada pela
OMS ( “Psychological First Aid: Guide
for Field Workers” http://www.who.int/
mental_health/emergencies/en/s) com as
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devidas adaptações à situação em concreto.
Foi realizada uma formação via Teams para
todos os ACES da RLVT e a apresentação
foi também enviada para todos os Serviço
Locais de Saúde Mental.
Em vários Hospitais e ACES foram
implementadas estratégias de prevenção
do stress e do burnout, de que são exemplo
sessões de relaxação em grupo para
controlo da ansiedade e gestão de stress,
presença de profissionais de saúde mental
em áreas específicas do hospital, ou
intervenções em pequenos grupos.
Partindo de uma formação que se realizou
em Novembro de 2020 no HFF para
Diretores de Serviço e Enfermeiras-Chefe
sobre “Liderança em tempos de pandemia”,
esta formação foi disseminada para todos
os Presidentes de Conselho Clínico e
Diretores Executivos dos ACES da nossa
Região.

O Gabinete de crise da RLVT em conjunto
com a APIP, criou também uma série
de vídeos em que dirige uma série de
recomendações de Índole preventiva
para profissionais de saúde. O espírito de
missão, o funcionamento em equipa e de
entreajuda, a capacidade de adaptação
e reorganização rápida em função das
necessidades dos doentes, têm funcionado
como fatores protetores fundamentais
para a saúde mental dos profissionais, em
tempos muito duros e exigentes.
Esta é sem dúvida uma das experiências
mais marcantes e transformadoras que
todos já vivemos, que ainda não terminou,
e por isso mantemos em funcionamento
as intervenções que criámos para apoio
emocional aos nossos colegas.
Estamos aqui para apoiar quem cuida de
nós.
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Vacinação
de pessoas com
doença mental
Em Portugal existe ainda um número
significativo de pessoas com doença mental
a residir em instituições (aproximadamente
3,500).
Durante o mês de fevereiro foram
vacinados todos os residentes de estruturas
com residentes com doença mental, exceto
os que se encontravam em ambiente
de surto de COVID-19, assim como os
profissionais envolvidos na prestação
de cuidados. A vacinação decorreu nas
instituições do SNS - onde se incluem
também as unidades de psiquiatria forense
a cargo do Ministério da Saúde - e nas
instituições do sector social convencionado,
em colaboração com as ARS.
Na segunda fase, está agora prevista a
vacinação de pessoas com doença mental
grave, seguidas em ambulatório.
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