
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública, quando deveria

constituir uma das áreas prioritárias da saúde, pela importância decisiva que tem na qualidade

de vida das pessoas e no próprio desenvolvimento social e económico das nações.

Isso mesmo demonstram os estudos científicos que, evidenciam que, nas nossas sociedades

ocidentais, as perturbações psiquiátricas e os problemas de saúde mental se encontram entre

as principais causas de incapacidade e de morbilidade dos cidadãos, como o demonstra o facto

de, das dez principais causas de incapacidade, cinco serem perturbações psiquiátricas.

Em Portugal, como bem sabemos, o Serviço Nacional de Saúde continua a falhar na resposta a

doentes de saúde mental.

Os tempos médios de espera por uma consulta nos hospitais públicos que já eram elevados, no

último ano agravaram-se ainda mais, algo que é particularmente grave na área da psiquiatria da

infância e adolescência.

Assim, como tem sido noticiado na comunicação social, as consultas na área da psiquiatria de

adultos podem demorar até seis meses e na área da pedopsiquiatria, em vários hospitais, o

tempo de resposta vai além dos cinco meses.

Esta é uma realidade preocupante, já que constitui a negação do direito de acesso dos doentes

de saúde mental aos cuidados de saúde de que necessitam, com as inevitáveis consequências

para a sua saúde e para o próprio equilíbrio psicossocial das respetivas famílias.

Portugal é o 2º país da Europa com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas 22,9%,

1/5 dos portugueses sofre de perturbação psiquiátrica e 60% das pessoas não têm acesso a

cuidados de saúde mental.

Importa, pois, reformular o sistema de governação e financiamento dos cuidados de saúde



mental em Portugal, adequando o financiamento às necessidades e aos cuidados prestados.

Importa reforçar os recursos humanos no SNS, onde o número de psiquiatras e pedopsiquiatras

é bastante insuficiente.

Importa, finalmente, aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que prevê um

investimento na ordem dos 88 milhões de euros para melhorar os serviços de psiquiatria.

É no PRR que reside a esperança para melhorar a prestação dos cuidados de saúde mental no

Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), onde foi contratualizado um investimento de 6,2

milhões de euros, para 34 camas.

O Centro de Psiquiatria e Saúde Mental do CHTV deverá estar concluído até dezembro de

2023, mas ainda não foi aberto o concurso, nem se conhece o prazo de execução da obra. Por

isso, os deputados do PSD do Círculo eleitoral de Viseu estão muito preocupados com os

sucessivos atrasos, que podem pôr em causa o financiamento deste importante investimento

pelos fundos do PRR.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, através de

Vossa Excelência, dirigir ao Sr. Ministro da Saúde, as seguintes questões:

Quais os motivos que justificam o atraso da abertura do concurso para a execução da

empreitada do Centro de Psiquiatria e Saúde Mental do CHTV?

1.

Qual a justificação para o novo edifício de psiquiatria não contemplar a ligação ao edifício do

Hospital?

2.

Vão ser abertos concursos para dotar os serviços do SNS no distrito de Viseu com

psiquiatras, pedopsiquiatras e psicólogos, entre outros profissionais, em que existe um

grande déficit de recursos humanos para permitir o acesso aos serviços e promover a

literacia na saúde mental?

3.

Palácio de São Bento, 1 de fevereiro de 2023
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