
A Direção-Geral da Saúde aprovou o financiamento do projeto “Mais 
Saúde, Mais Qualidade de Vida”, apresentado pela ADEB no âmbito da 
promoção da saúde e prevenção do suicídio, a desenvolver na área da 
Grande Lisboa e Grande Porto, pelo período de 1 ano a vigorar desde 1 
Setembro de 2017 a 31 de Agosto de 2018.
 
A Direção-Geral da Saúde, DGS, no âmbito do Programa Nacional de Saúde 
Mental,  levou  a  concurso  nacional  o  financiamento  de  um  projeto,  a 
desenvolver nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto, a concorrer 
para  a  prossecução  dos  objetivos  do  Plano  Nacional  de  Prevenção  do 
Suicídio 2013-2017, afim da promoção da saúde mental,  particularmente 
das  Perturbações  Bipolar  e  Depressão  Major  e,  consequentemente,  na 
prevenção  do  suicídio,  através  de  metodologias  complementares  e 
relevantes da intervenção médica,  nomeadamente a psicoeducação e os 
grupos de auto ajuda.
Assim, em consonância com os seus objetivos estatutários, a Associação de 
Apoio aos Doentes  Depressivos  e Bipolares,  ADEB,  apresentou o projeto 
“Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida”,  o qual foi o selecionado para o 
financiamento  da  DGS,  em  90%  (79.879,75€)  do  custo  total  do  projeto, 
projetado em 88.764,62 €. 
 
A  ADEB,  desde  1991,  tem  como  missão,  em  cooperação  com  diversas 
instituições,  uma intervenção na área da saúde mental  pela  educação e 
promoção de adoção de estratégias preventivas e reabilitativas,  por uma 
justa  integração  social  da  pessoa  que  tenha  tido  um  diagnóstico  de 
Perturbação Unipolar (Depressão) ou Perturbação Bipolar.
A  pertinência  deste  projeto  surge  perante  este  compromisso  junto  da 
comunidade e dos nossos associados, e a compreensão da problemática do 
suicídio como um grave problema de saúde pública, tal como é referido no 
Plano  Nacional  de  Prevenção  do  Suicídio-  PNPS  2013/2017,  em  que  a 
existência de um diagnóstico de Perturbação de Humor, nomeadamente de 
Perturbação  Bipolar  ou  Unipolar  (Depressão),  é  considerado  um  dos 
principais fatores de risco para o suicídio.
Nesse seguimento, a ADEB acolhe e dá acompanhamento clínico e social às 
pessoas com Perturbações de Humor, desinstitucionalizadas, em regime de 
ambulatório individual e, em contexto de grupo, em particular para pessoas 



com ideação suicida e na pós-crise, quer de agudizações ou de eventuais 
tentativas de suicídio. 
O projeto “Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida” assenta nos domínios da 
Prevenção do Suicídio e da Promoção da Saúde Mental e, visamos, com a 
sua execução alcançar os seguintes objetivos:
- Contribuir para a diminuição dos episódios da doença, para a diminuição 
do  número  de  internamentos  psiquiátricos,  diminuição  da  presença  de 
ideação  suicida  e  comportamentos  suicidas  e,  para  a  diminuição  do 
absentismo  laboral  e  baixas  médicas  associadas  à  Depressão  e  à 
Perturbação Bipolar; 
- Obter ganhos de saúde, aumentando o nível de saúde da população;
- Contribuir para a plena execução das orientações e estratégias do Plano 
nacional de Saúde.
Para  atingir  esses  objetivos,  a  ADEB  presta  um  conjunto  de  serviços 
enquadrados nos seus estatutos.
O  SOS: Sentir ADEB,  um serviço telefónico e correio eletrónico para dar 
resposta e encaminhamento a situações de pessoas que se encontrem em 
maior sofrimento, incluindo a existência de ideação suicida. 
A Avaliação Primária Social e Clínica, APSC, a pessoas com diagnóstico e 
seus  familiares,  é  a  primeira  consulta  presencial  com  o  intuito  de 
encaminhar  para  os  serviços  e  valências  instituídas  de  acordo  com  as 
necessidades avaliadas. 
Para  além  das  intervenções  farmacológicas,  as  intervenções 
psicoterapêuticas, são uma importante forma de tratamento da Depressão 
e  da  Perturbação  Bipolar.  Surgindo  com  o  objetivo  de  assegurar  que  a 
pessoa  com  diagnóstico  de  Perturbação  de  Humor  possa  desenvolver 
capacidades e estratégias para gerir o impacto da sua doença, bem como 
desenvolver  competências  emocionais,  cognitivas  e  sociais  necessárias  a 
maior qualidade de vida, com o mínimo de suporte necessário por parte 
dos  profissionais  de  saúde,  para  uma  justa  (re)integração  comunitária. 
Assim, é desenvolvido o Acompanhamento em Reabilitação Psicossocial, 
na  vertente  de  psicologia  clínica  e  neuropsicologia  e a Psicoterapia 
Cognitiva  Comportamental, assim  como  o Acompanhamento 
Psicológico às Famílias.
Pretendemos também disponibilizar um serviço de apoio aos associados 
com  necessidades  sociais,  nomeadamente  na  condição  de  desemprego, 
através do Serviço Social e Orientação Profissional.
A  psicoeducação  constitui  uma  parte  fundamental  num  plano  de 
tratamento  global.  Proporcionando  um  aumento  do  conhecimento  e  a 
compreensão  sobre  a  doença  e  o  tratamento,  facilitando  o 
desenvolvimento de estratégias para uma melhor gestão da doença. 



As  Perturbações  de  Humor,  para  além  de  quem tem  a  doença,  afetam 
também a família, os amigos e os cuidadores podem ter que conviver com a 
doença de alguém que lhes é próximo e, por isso, envolvidos num papel 
para  o  qual  não  se  sentem  preparados.  Deste  modo,  incluem-se  as 
intervenções psicoeducativas a familiares próximos, incluindo filhos. Nesse 
sentido,  estão  previstos  4  Grupos  Psicoeducativos  para  pessoas  com 
Depressão ou Perturbação Bipolar,  2 Grupos Psicoeducativos para os 
seus  Familiares,  4  Grupos  Terapêuticos  de  Stress  e  Ansiedade e  3 
Grupos de Prevenção de Ideação e Comportamento Suicida.
É de realçar que, a par das metodologias descritas anteriormente, uma das 
formas terapêuticas de excelência da Reabilitação Psicossocial- RPS são os 
Grupos  de  Ajuda Mútua que  permitem acesso  a  um espaço  único  de 
partilha  de  experiências  e  saberes,  no  combate  ao  estigma,  solidão  e 
isolamento.  A  ADEB promove,  com esse objetivo,  sessões regulares  que 
fornecem um espaço seguro onde pessoas com Depressão e Perturbação 
Bipolar e suas famílias se sentem aceites e compreendidas. 
De  acordo  com  o  1º  Estudo  Epidemiológico  Nacional  de  Saúde  Mental 
(2013), que refere existirem 5 anos entre o aparecimento dos sintomas e o 
recurso  ao  tratamento  clínico,  urge  também  informar  e  sensibilizar  a 
comunidade em geral para o tratamento da Depressão e da Perturbação 
Bipolar, através de ações de divulgação acerca dos sintomas e formas de 
obter ajuda. Nesse sentido, estão agendadas 7 Sessões Psicopedagógicas 
no âmbito da Saúde Mental e 2 Sessões Psicopedagógicas a assinalar o 
Dia Mundial de Prevenção de Suicídio,  assim como  3 Colóquios sobre 
saúde mental e em particular sobre as Perturbações de Humor.
Contamos  continuar  a  contribuir,  de  forma  sustentada,  através  de  uma 
intervenção especializada e próxima que conta com a experiência profícua 
dos trabalhadores da ADEB, aliada a uma visão estratégica e conhecedora 
da realidade por parte de dirigentes com a experiência e vivência de um 
diagnóstico, para promoção da saúde.
Em  suma,  queremos  com  este  projeto  dar  continuidade  ao  trabalho 
desenvolvido pela ADEB desde 1991, realçando um papel preponderante e 
consequente  na  prevenção  da  ideação  suicida  e  comportamentos  de 
suicídio ou auto lesivos, em prol de ganhos de saúde, autonomia e uma 
melhor qualidade de vida dos nossos associados. 

Lisboa, 01 de Setembro de 2017

A Direção da ADEB


