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Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 5 de JUNHO de 2021,
pelas 14h30, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa sita na 

Av. de Ceuta, n.º1 Edifício Urbiceuta, 1300-125 Lisboa.
I - 14:30 às 16:00H:  Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas do ano 2020.
II - 16:00 às 17:00H:  Colóquio subordinado ao tema: “A importância das novas tecnologias na doença mental” 
 – a cargo do Prof. Dr. Joaquim Gago, Psiquiatra no CHLO.
III - 17:00H e 17:30H: Apresentação e lançamento da Aplicação Móvel BeepMood, a fim de ser utilizada por  
 pessoas com a Doença Bipolar – cedida pela Unidade de Saúde Mental de Oeiras do CHLO.
IV- 17:30H e 18:30H: Comemoração do 30.º Aniversário de fundação da ADEB, a 5 de junho de 1991.           
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SÍNTESE DO ESTATUTO EDITORIAL
•	Editoriais	temáticos;
•	Publicação	 de	 documentos	 técnicos	 e	 científicos	 sobre	 as	
doenças	mentais	em	geral,	e	em	especial	sobre	a	doença	Uni-
polar	e	Bipolar;

•	 Informação	pedagógica	de	modo	a	contribuir	para	a	
	 Reabilitação,	Educação	e	Prevenção	daqueles	que	sofrem	da	
doença	Unipolar	e	Bipolar;

•	Entrevistas,	artigos	de	opinião;
•	Divulgação	e	testemunho	de	pacientes	e	familiares;
•	Relatório	das	atividades	sociais	desenvolvidas	pela	ADEB;
•	Consultório	jurídico	abrangendo	todos	os	ramos	do	
	 Direito;
•	Espaço	para	divulgação	das	potencialidades	dos
	 associados	no	campo	cultural,	recreativo	e	social;

DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

A ADEB inclui neste número da Revista Bipolar a acessibilidade das imagens a pessoas cegas.

O respeito das regras do Novo Acordo Ortográfico nesta obra foi decidido por cada um dos seus autores.
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VOTOS DE LONGA VIDA À ADEB, E 
QUE NUNCA FALTE A QUEM SOFRE E 
PRECISA DE APOIO A NÍVEL PSIQUICO 
E SOCIAL…!

Longa é a caminhada de 30 anos 
que a ADEB vai festejar em 5 de junho 
de 2021, como Instituição Particular 
Solidariedade Social (IPSS) com fins 
de saúde e sociais, sem fins lucrativos, 
considerada a maior associação 
comunitária na área da saúde no apoio 
às pessoas com as perturbações do 
humor Unipolar, Bipolar e Ansiedade e 
seus familiares, em Portugal.

Aquando do 25º Aniversário da ADEB 
foram realizadas várias atividades 
com toda a liberdade, proficuidade e 
com uma assinalável participação dos 
associados e diversas entidades oficiais 
e privadas.

Tendo em conta que estamos a 
viver numa fase de pandemia de 
Covid-19, esta vem impedir e limitar os 
festejos do 30º Aniversário a realizar 
no dia 5 de junho de 2021 (sábado), 
dado que, eventualmente, naquela 
data poderemos estar em estado de 
confinamento e de salvaguarda da 
saúde pública e social.

Devido ao fato de se encontrar em 
prática a vacinação da população com 
critérios de prioridade das pessoas 
de maior idade, de saúde mais frágil, 
doenças crónicas e comorbilidades 
associadas, o estado de pandemia que 
estamos a viver com a campanha de 
vacinação poderá vir a ser debelada, a 
médio prazo, incutindo-nos a esperança 
de passarmos a ter uma vida com menos 
limitações da liberdade, mais produtiva 
e mais saudável.

Na sequência de estudos e estatísticas 
de responsáveis pelo setor da saúde 
mental, constata-se que o atual estado 
de pandemia veio potenciar e elevar 
mais casos e recidivas de ansiedade e 
depressão implicando mais sofrimento, 
medo e isolamento social.

Tendo em conta os estudos e dados 
estatísticos oficiais, existe atualmente 

em Portugal, uma elevada prevalência 
de pessoas com 16,6% de perturbações 
de ansiedade, 7,6% de depressão e 2% 
perturbação de humor Bipolar. 

Quando da fundação da Associação 
em 1991, pela primeira vez, as pessoas 
adotaram um símbolo pintado a preto 
e amarelo representando a alegria e a 
tristeza, a negra depressão e o fogo da 
euforia.

Considerando o âmbito nacional da 
ADEB, a natureza, a matriz e objeto 
jurídico na área da saúde e social 
durante as 3 décadas de implantação e 
intervenção, concretizámos valências e 
serviços no campo do SOS Sentir ADEB, 
Cuidados Continuados em Saúde Mental 
versus Reabilitação Psicossocial, dos 
Grupos Psicoterapêuticos, Promoção 
da Educação para Saúde Mental, 
Organização de Atividades Culturais e 
Desportivas.

Tendo em consideração os meios 
de divulgação dos objetivos, valências, 
psicopedagogia e literacia, com a 
colaboração da Comunicação Social, a 
Associação tem implantação em todos 
os distritos nacionais onde existem 
filiados com o diagnóstico da Doença 
Unipolar, Bipolar e perturbações 
ansiosas.

No que concerne aos milhares de 
apoios, informação e esclarecimentos 
sobre as patologias psiquiátricas e 
cuidados a ter no dia a dia, a solicitação 
da comunidade por intermédio do SOS 
Sentir ADEB, via e-mail e via presencial, 
têm sido fontes de informação fidedigna 
e especializada na promoção da saúde 
mental em Portugal.

No que concerne ao desenvolvimento 
e resultados quantitativos e qualitativos 
obtidos ao longo de 30 Anos pelos 
nossos Associados, verifica-se que a 
ADEB vem contribuindo com mais saúde 
pública e melhor saúde mental, com a 
abrangência de milhares de pessoas 
com o diagnóstico das perturbações 
de humor Unipolar, Bipolar e Ansiosas. 
Assim, cumpre salientar que nos últimos 

Festa do 30º Aniversário da fundação da ADEB

Delfim Augusto d`Oliveira
Sócio nº 8

Presidente da Direção da ADEB
Diretor da Revista “Bipolar”

30 Anos, a ADEB deu um contributo 
assinalável na promoção, divulgação 
da saúde mental e na obtenção de 
ganhos de saúde, qualidade de vida e 
estabilidade psicossocial.

Nesta sequência, a credibilidade e 
protagonismo têm vindo a consolidar-
se, embora com as suas limitações 
económicas, no âmbito da saúde como 
a maior e melhor Associação de saúde 
mental no apoio e representação 
Unipolar e Bipolar em Portugal.

Tendo em consideração que esta 
revista foca por antecipação a proposição 
da realização e sinalização do 30º 
Aniversário da ADEB, no próximo dia 5 
de junho de 2021, a Direção da ADEB vai 
formalizar um guião, com programação 
e uma edição especial de revista Bipolar 
nº 64, dedicada especialmente ao 30º 
Aniversário da ADEB.
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Sónia Cherpe
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Centro, ADEB

Descrição: Imagem da capa do livro “Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families”.

Embora os tratamentos mé-
dicos de tipo medicamentoso 
constituam a base terapêutica 
do tratamento das perturbações 
bipolares, o aconselhamento e a 
psicoterapia constituem-se como 
intervenções terapêuticas adicio-
nais importantes, talvez indispen-
sáveis. A psicoterapia é uma me-
todologia séria e muito estudada, 
requer anos de formação e expe-
riência.

 Muitos tipos de aconselhamen-
to e terapia são extremamente 
úteis nas perturbações bipolares. 
Até este ponto do livro, o/a leitor/
leitora já tem algumas horas de 
um género de terapia -deixou que 
lhe apresentassem factos sobre a 
perturbação bipolar, com o obje-
tivo de aumentar os seus proces-
sos lógicos e a sua compreensão. 
Espera-se que essa compreensão 
tenha ajudado a entender os seus 
pensamentos e sentimentos so-
bre este problema que o/a afeta e 
a prepará-lo(a) para tomar deci-
sões com base no conhecimento 
e não em emoções como o medo 
ou raiva suscitadas pela doença. 
Em grande medida, é disso que a 
terapia se trata: não é interpretar 
sonhos, não é simplesmente dar 
conselhos e, certamente, não são 
as respostas a todas as perguntas, 
mas, sim, o fornecer informação 
segura, um feedback objetivo e 
encorajamento sólido, num con-
texto confidencial. 

Cérebro e Mente

No início do Séc. XIX, as do-
enças psiquiátricas passaram a 

ser divididas em duas categorias: 
orgânicas e funcionais. As doen-

ças psiquiátricas orgânicas eram 
doenças “reais”, causadas por 

Pretende-se com este texto proceder-se a uma resenha abreviada do capítulo 11. do 
livro “Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families”, terceira edição (2014), do autor 
Francis Mondimore, na língua Inglesa. Este livro tem já uma quarta edição, de 2020, à qual 

ainda não se teve acesso, cujo título se alterou ligeiramente para “Bipolar Disorder: A 
Guide for You and Your Loved Ones”. Ousando uma tradução para a língua Portuguesa, de 
Portugal, seria semelhante a “Perturbação Bipolar – um guia para si e para os que ama”. 

Na língua Portuguesa, de Portugal, este livro data de 2003, sua primeira edição, com o título 
“Perturbação Bipolar – guia para doentes e suas famílias”.
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germes ou níveis hormonais anor-
mais ou qualquer outro que pu-
desse ser observado microscópio 
ou medido através de uma análise 
ao sangue. Na doença funcional, 
por outro lado, presumia-se que 
não havia nada errado com o cé-
rebro da pessoa, num sentido físi-
co. Considerava-se que pacientes 
com doença maníaco-depressiva 
ou esquizofrenia tinham algum 
tipo de reação anormal aos acon-
tecimentos da vida.

A questão tornou-se: porque é 
que algumas pessoas têm essas 
reações anormais, enquanto ou-
tras, com origens e experiências 
muito semelhantes - não? Neste 
ponto, o movimento da tentativa 
de se compreender e tratar estas 
doenças aproxima-se da psicolo-
gia e afasta-se da medicina.  

A psicologia dinâmica, desen-
volvida por Sigmund Freud, foi a 
abordagem mais aplicada.  Em-
bora esta abordagem tenha sido 
extremamente bem-sucedida em 
ajudar as pessoas com uma gran-
de variedade de problemas e sin-
tomas, não causou muito impacto 
nos sintomas de doenças como 
esquizofrenia ou perturbação bi-
polar. Teorias psicológicas emer-
giram para explicar sintomas, 
mas esses pacientes eram sim-
plesmente considerados intrinse-
camente perturbados ou psicolo-
gicamente imaturos ou as famílias 
demasiadamente disfuncionais 
para beneficiar de terapia. 

Ocorreu, então, uma outra re-
volução: apareceu o lítio, a clor-
promazina, e outros medicamen-
tos eficazes para doenças “fun-
cionais”. Decorreu algum tempo 
de clivagem de tratamentos e de 
compreensão da doença “funcio-
nal”. Felizmente que esse cisma 
se encontra agora bastante sana-
do e que até os psiquiatras bioló-
gicos mais encarniçados aceitam 
que a compreensão psicodinâmi-
ca dos pacientes é sempre impor-
tante. Talvez o desenvolvimento 

mais importante tenha sido a con-
clusão - agora baseada em déca-
das de investigação - que o trata-
mento mais eficaz para pessoas 
com perturbações do humor (e, 
de facto, para a maioria das outras 
doenças psiquiátricas) combina 
ambas as abordagens.

A variedade de tratamentos 
psicológicos disponíveis aumen-
tou tremendamente nos últimos 
25 anos. Alguns implicam sessões 
individuais com um terapeuta, 
outros num contexto de grupo. 
Alguns são focados num proble-
ma específico, como dificuldades 
conjugais ou familiares ou adi-
ção, outros num sintoma especí-
fico, como sintomas depressivos 
ou sintomas de pânico. Alguns 
duram apenas algumas sessões; 
outros são mais flexíveis. Alguns 
nem são absolutamente “terapia” 
no sentido tradicional: grupos de 
apoio, constituídos por pessoas 
que oferecem orientação e apoio 
mútuo sem sequer incluírem um 
“terapeuta:” Além disso, tem-se 
feito muita investigação para se 
saber qual dos tratamentos psi-
cológicos dá melhores resultados 
em cada problema. 

O que a Terapia pode fazer?

Ninguém hoje pensaria em 
recomendar aconselhamento ou 
terapia como o único tratamento 
para a perturbação bipolar, fazê-lo 
seria uma prática de maleficência. 
Dado que já há medicamentos al-
tamente eficazes para esta doen-
ça, alguns médicos, e talvez mui-
tos mais pacientes ainda, queiram 
abandonar totalmente o aconse-
lhamento e a terapia, abordando a 
doença como um problema pura-
mente “químico” que tem uma so-
lução puramente “química”. Isso 
é um erro, por vários motivos. O 
diagnóstico da perturbação bipo-
lar é, quase sempre, um aconte-
cimento traumático, não só para o 

paciente como também para ou-
tros elementos da família. A tera-
pia é aconselhada, principalmente 
no primeiro ano após o diagnósti-
co, dado que a base de informa-
ção científica é importante para 
a confusão, revolta e choque que 
este diagnóstico induz. O mesmo 
acontece aquando das recaídas. 

Psicoterapia de Grupo  

Na perturbação bipolar, os 
grupos são homogêneos (com-
postos exclusivamente por pes-
soas com perturbação bipolar). 
O formato homogéneo é o que 
tem sido mais estudado e tem 
demonstrado eficácia. Vários es-
tudos mostram que os pacientes 
com perturbação têm menos re-
caídas e melhor produtividade no 
trabalho ou na escola. Neste livro 
são ainda referidos os Grupos de 
Psicoeducação, grupos sobeja-
mente estudados principalmente 
pelo Dr. David Miklowitz, que pro-
pôs um formato com 5 sessões. 
Numerosos estudos demonstra-
ram que a psicoeducação é um 
complemento valioso para outras 
abordagens de tratamento da per-
turbação bipolar.

 
Terapia Individual para a       

Depressão 

Como já esmiuçado em capí-
tulos anteriores, os tratamentos 
medicamentosos disponíveis para 
a fase da depressão, da pertur-
bação bipolar, são menos do que 
perfeitos. A psicoterapia tem um 
histórico de eficácia cientifica-
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mente comprovado no tratamento 
da depressão e, pelo que sabe, não 
se associa ao risco de precipitar 
uma mania ou de acelerar o curso 
da perturbação bipolar. Na década 
de 1960, o Dr. Aaron Beck e seus 
colegas desenvolveram uma teo-
ria da depressão e do tratamento 
psicoterapêutico da mesma, a te-
rapia cognitivo-comportamental. 
Este é o tipo de psicoterapia com 
mais estudos científicos, com 
maior segurança de provas de efi-
cácia, sobretudo no tratamento de 
sintomas de depressão. Tem uma 
ênfase no pensamento ou cogni-
ção, formulando a “tríade cogniti-
va” da depressão, propondo ainda 
que todo o pensamento “negativo” 
leva a que a pessoa desenvolva 
um repertório de hábitos mentais 
- os “esquemas” ou “pensamen-
tos automáticos negativos” - que 
se traduzem em ações – compor-
tamentos – os quais reforçam o 
pensamento “negativo”. As téc-
nicas da terapia cognitiva foram 
adaptadas a especificidades da 
perturbação bipolar. Claramen-
te, na perturbação bipolar, este 
formato de psicoterapia não pode 
substituir o tratamento medica-

mentoso, mas talvez mais do que 
qualquer outra forma de psicote-
rapia, é uma “grande promessa” 
para pacientes com diagnóstico de 
perturbação bipolar. 

Novas Psicoterapias 
– Perturba os Bipolares

Nesta edição, são salientadas 2 
novas psicoterapias: 1. Behavioral 
Family Management for bipolar 
disorder, focada na família, com 
objetivos de trabalho sobre a co-
municação e didática; 2. Interper-
sonal and Social Rhythm Therapy, 
com enfoque no trabalho sobre 
estilo de vida e gestão de stress.

Psicoterapia Individual 
“Tradicional”

Kay Redfield Jamison escre-
veu: “Neste ponto da minha exis-
tência, não consigo imaginar ter 
uma vida normal sem tomar lítio 
e sem ter os benefícios da psico-
terapia. O lítio previne os meus 
altos sedutores, mas desastro-
sos, diminui as minhas depres-

sões… torna a psicoterapia possí-
vel, mas, inefavelmente, é a psi-
coterapia que cura. (…)”

Por - psicoterapia individual 
tradicional – pretende-se aqui de-
signar a psicoterapia que aconte-
ce através de sessões individuais, 
com um terapeuta, geralmente 
durante um longo período de tem-
po (meses ou anos), nas quais a 
pessoa discute as suas experiên-
cias e sentimentos - passados e 
presentes - com o objetivo de auto 
compreensão, autoaceitação e de-
senvolvimento pessoal. O paciente 
e o terapeuta falarão, claro, sobre 
sintomas como tristeza e ansieda-
de, mas na terapia tradicional os 
sintomas são também indicado-
res de conflitos psicológicos sub-
jacentes e não o foco absoluto do 
tratamento em si. 

É neste domínio que há a dis-
ponibilidade e o tempo para a “boa 
e velha” pergunta: “Como se sente 
com tudo isso?”

Biografia: 
Mondimore, Francis. (2014). Counseling and 
Psychotherapy.  Bipolar Disorder: A Guide for 
Patients and Families (pp. 134-147).  Balti-
more: JHU Press 

Descrição: Fotografia de um psicólogo a escutar uma paciente.



6

R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R A Reabilitação Psicossocial nas 
Perturbações do Humor

Renata Frazão
Psicóloga Clínica da Sede Nacional, ADEB

Em 1995 a Organização Mun-
dial da saúde definiu a Reabilita-
ção Psicossocial como “um pro-
cesso que oferece aos indivíduos 
que estão debilitados, incapacita-
dos ou deficientes, devido a per-
turbação mental, a oportunidade 
de atingir o seu nível potencial de 
funcionamento independente na 
comunidade. Envolve tanto o in-
cremento de competências indi-
viduais como a introdução de mu-
danças ambientais.”

A desinstitucionalização, que 
veio a dar origem aos modelos 
de intervenção comunitários e de 
reabilitação psicossocial, deu-se 
inicialmente na sequência do en-
cerramento de hospitais psiqui-
átricos em diversos países, mas 
ocorreu de uma forma desorgani-
zada e teve um impacto imediato 
negativo devido à ausência de um 
planeamento estratégico alterna-
tivo para as pessoas que estavam 
institucionalizadas, resultando em 

aumento de pessoas sem abrigo, 
aumento de criminalidade e apri-
sionamento de pessoas com epi-
sódios de psicose, levando a um 
processo posterior de aprendiza-
gem e implementação de planos, 
cada vez mais ajustados às neces-
sidades das pessoas com doença 
mental e das suas famílias.

O Modelo de Reabilitação Psi-
cossocial baseou-se na experiên-
cia da Fountain House, em Nova 
Iorque, em 1948, referindo-se a 
um conjunto de serviços espe-
cíficos de apoio com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com doença mental, 
apoiando-as para que assumis-
sem a responsabilidade sobre as 
suas vidas e funcionassem ativa e 
autonomamente na sua comuni-
dade (Beard, Propst e Malamud, 
1982, citados por Ornelas, 2008).

Os princípios baseiam-se na 
prestação de serviços num con-
texto normalizante, fora do siste-

ma da saúde mental, num modelo 
não médico, focado no potencial e 
não na doença, mesmo que este-
ja associado a uma estrutura de 
saúde mental, em articulação. O 
empowerment (empoderamento, 
capacitação), conceito associado 
a este modelo, encoraja o controlo 
sobre a própria vida, definição dos 
próprios objetivos e participação 
ativa nas decisões.

Este modelo deve ser promo-
vido, segundo Ornelas (2008), por 
intervenientes multidisciplinares 
da área da saúde mental e social, 
ao longo do tempo, em contacto 
estreito e direto com a comunida-
de e com os seus membros, num 
esforço para fomentar as capa-
cidades de cada individuo e não 
permitir que este seja definido ou 
restringido pela sua patologia. 

As diferentes áreas envolvidas 
neste conceito são a Social / Re-
creativa, a Vocacional, a Habita-
cional e a Educacional.

Descrição: Ilustração de duas cabeças a serem unidas pela ultima peça de um arco em puzzle.
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Os serviços da área social e re-
creativa visam fortalecer as rela-
ções interpessoais, em particular 
de pessoas que estão mais isola-
das na comunidade, aumentando o 
sentimento de participação social 
e satisfação pessoal. Na ADEB te-
mos algumas valências e serviços 
que abordam este objetivo, nome-
adamente as atividades culturais 
e recreativas, com a dinamização 
de grupos de música, de teatro, 
de exercício físico e relaxamen-
to e passeios e ida ao teatro, por 
exemplo. Os nossos grupos de au-
toajuda têm também esta vertente 
de quebra de isolamento, fomento 
da partilha e criação de sistemas 
de suporte adicionais, empáticos, 
integrantes e educativos.

Para além do acesso a apoio 
prestado por profissionais habi-
litados de saúde mental, a reabi-
litação psicossocial implica ainda 
o acesso a formação e atividade 
profissional, quando possível, 
como parte de um projeto de vida 
e autorrealização, bem como por 
motivos financeiros. 

A área vocacional é realiza-
da na ADEB através do “Apoio e 
Orientação Profissional”, consis-
tindo num apoio para a reintegra-
ção e participação social, quer na 
área da formação, escolaridade, 
emprego, voluntariado ou pela 
frequência dos GEPE, Grupos 
mensais que promovem o encon-
tro de pessoas desempregadas na 
ADEB. Todo o processo de procura 
de emprego ou formação é apoia-
do, para que os nossos associados 
consigam ser (re)integrados nes-
tas áreas, aumentando a sua auto-
estima e sentimento de pertença e 
envolvimento social.

A capacidade de viver com dig-
nidade, num local apropriado, com 
acesso aos serviços da comunida-
de, a uma alimentação equilibrada 
e a uma integração na comunida-
de são partes essenciais da rea-
bilitação psicossocial. Esta cons-
ciência aumentou a importância 
do contributo de profissionais de 
várias áreas, ao contrário da visão 
exclusivamente médica adotada 
durante muito tempo.

Existem atualmente associa-
ções e instituições em Portugal 
que têm respostas na área das re-

sidências protegidas e autónomas, 
sendo estas estruturas integradas 
na comunidade, em modelos que 
integram componentes como a 
realização das tarefas da casa 
pelos residentes (comida, limpe-
za, compras, etc.), sob supervisão 
técnica mais ou menos presente, 
conforme a diferentes necessida-
des e níveis de autonomia. Estas 
respostas podem ser transitórias 
ou permanentes, dependendo 
mais uma vez da necessidade de 
cada indivíduo.

Finalmente, a parte educacio-
nal é de extrema importância, pois 
fornece de forma prática e cla-
rificadora as ferramentas para o 
funcionamento do dia a dia e para 
uma participação mais ativa na 
gestão da própria vida e doença. A 
formação educacional pode acon-
tecer em relação à gestão de di-
nheiro, da medicação, hábitos ali-

mentares e de higiene, e utilização 
dos recursos existentes na comu-
nidade. Na ADEB esta abordagem 
é feita diariamente pela nossa 
equipa técnica, quer em contexto 
de apoio individual, quer nos dife-
rentes grupos psicoterapêuticos, 
psicoeducativos ou grupos de aju-
da mútua.

A estabilidade clínica não é 
apenas a ausência de sintomas 
ativos da doença mental, mas in-
clui também a capacitação do in-
divíduo e do seu contributo para o 
mundo em que vive, a sua capaci-
dade de ser um participante ativo 
e envolvido na sua vida e no seu 
processo terapêutico, e de adqui-
rir ferramentas para prevenir as 
suas recaídas, situação particular-
mente relevante nas perturbações 
do espetro bipolar, em que estas 
caraterísticas são essenciais para 
um melhor prognóstico. 

Descrição: Fotografia de uma pessoa a fazer um coração com as mãos sobre o sol.
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  A reabilitação é um processo 
tanto mais eficaz quanto mais en-
volvidas estão as partes, formais 
e informais (legisladores, insti-
tuições de saúde e sociais, famí-
lia, amigos, colegas, instituições 
comunitárias, etc.) (Cordo, 2003). 
Cada pessoa é única e tem neces-
sidades específicas que devem ser 
escutadas empaticamente e res-
peitadas. O sofrimento associa-
do a uma patologia mental pode 
ser, em algumas fases da doen-
ça, muito significativo, e a capa-
cidade de entender e aceitar este 
processo, e ser uma parte ativa 
na sua abordagem estratégica, é 
uma posição tão desafiante como 
pode ser gratificante, caso se con-
siga, de alguma forma, ajudar al-
guém em sofrimento. Este é parte 
do trabalho que a ADEB procura 
desenvolver diariamente, através 
dos seus profissionais no terreno, 
desde 1991, em prol das pessoas 
com depressão e doença bipolar e 
dos seus familiares.

Bibliografia:
Margarida, Cordo. (2003). Reabilitação de 
pessoas com doença mental. Das famílias 
para a instituição da instituição para a famí-
lia. Lisboa: Climepsi Editores
Ornelas, José (2008). Psicologia Comunitária. 
Lisboa: Fim de Século

Descrição: Imagem de um boneco a levantar-se sobre as pedras.

R. procurou a ADEB em 2012 pela primeira vez, após uma crise 
maníaca durante a qual foi internada durante um período de várias 
semanas. Após a alta clínica seguiu-se um período de dois anos em 
fase depressiva, de que foi recuperando gradualmente. O impacto 
social e profissional da doença foi significativo, pelo que R. teve de 
recomeçar o seu projeto de vida, sendo apoiada pela ADEB na área 
profissional, com recurso a atualização do seu CV, treino de entrevis-
tas para procura de trabalho, e também apoio em grupo de autoajuda, 
onde partilhava as suas experiências e encontrava nos testemunhos 
dos outros membros do grupo a força que muitas vezes sentia que lhe 
fugia no seu dia a dia. O apoio psicológico individual foi-se mantendo 
ao longo de todo este processo e foi permitindo não só a psicoeduca-
ção sobre a doença, mas também uma reflexão crítica e construtiva 
sobre as suas opções de vida e impacto que as mesmas tinham no 
seu bem-estar e estabilidade. A sua família veio à ADEB algumas ve-
zes e também eles procuraram entender como ajudar e participar, de 
forma adequada, no trajeto de reabilitação psicossocial da R. Com a 
inserção profissional veio alguma autonomia financeira que permitiu, 
mais tarde, sair de casa dos seus pais e ir viver para um apartamento 
seu. A R. tem permanecido estabilizada ao longo dos anos, com epi-
sódios anuais de alguma oscilação do humor, mas como está atenta 
aos sinais precoces e tem uma boa relação com o médico, procuram 
sempre encontrar uma medicação que ajude a superar estes perío-
dos, o que tem acontecido com sucesso. R. sente-se mais capacitada 
e confiante para gerir a sua doença, que já não permite que a defina 
enquanto mulher. No local de trabalho conheceu alguns colegas e, 
através destes, fez novas amizades que, apesar de agora em tempos 
de pandemia, não se poderem encontrar, têm sido muito importantes 
para a sua qualidade de vida e desenvolvimento interpessoal. Recorre 
atualmente à ADEB quando se sente mais vulnerável nas suas oscila-
ções do humor, mas tenta que esta condição não a impeça de seguir 
o seu rumo e lutar pelos seus objetivos.
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As perturbações do humor, 
como a depressão unipolar ou a 
doença bipolar, são patologias fre-
quentes. Quando identificadas e 
tratadas atempadamente, de acor-
do com as boas práticas clínicas e 
com a adesão adequada, podem-se 
prevenir as consequências prejudi-
ciais que podem advir para o indi-
víduo diagnosticado e para os seus 
conviventes.

O humor é um estado de ânimo 
sustentado ao longo do tempo, di-
ferente do afeto, que é uma reação 
emocional, ou seja, uma resposta 
momentânea e transitória a um 
episódio específico na vida de uma 
pessoa. É normativo e saudável 
que, face a situações singulares de 
vida, como por exemplo um luto ou 
uma promoção no emprego, o afeto 
possa variar entre respostas emo-
cionais de alegria e tristeza, como 
num carrossel, que no fundo é a 
vida. Contudo, quando a resposta 
afetiva se torna num estado de âni-
mo sustentado ao longo do tempo, 
independentemente dos eventos 
vivenciais, e é responsável por dis-
funcionalidade em várias esferas 
do indivíduo (como seja o compro-
metimento familiar, social, laboral, 
académico e/ou impacto negativo 
em aquisições do desenvolvimen-
to), estamos perante uma situação 
patológica, com necessidade de 
avaliação médica e intervenção te-
rapêutica. Ainda, quando em vez de 
passear num carrossel, as emo-
ções se deslocam numa montanha 
russa, com múltiplas oscilações 
sequenciais, não reativas a eventos 
externos e associadas a outros sin-

tomas mórbidos, podemos estar 
perante uma doença.

A medicina não dispõe, ainda, 
de exames complementares es-
pecíficos para a deteção precoce 
destas doenças e, portanto, o seu 
reconhecimento é feito com recur-
so à avaliação clínica. Para esta 
avaliação, conta-se a colheita de 
múltiplas informações, com recur-
so a vários informadores, sobre o 
episódio mórbido, os seus sinto-
mas associados, assim como sobre 
fatores prévios, nomeadamente a 
presença de vivências adversas 
com potencial catalisador, o tem-
peramento ou o padrão de sono 
prévios, a existência de episódios 
subclínicos transatos e, muito 
importante, a história familiar de 
patologia psiquiátrica. A patologia 
familiar está implicada não só na 
existência de carga genética com 
potencial hereditário para a doen-
ça, como também no ambiente fa-
miliar partilhado. 

Numa nota mais específica, 
quando se fala de doença bipolar 
cuja primeira manifestação é um 
episódio depressivo, há certos si-
nais de alarme que podem apon-
tar para uma depressão bipolar: 
a presença de características de-
pressivas que nomeamos de atí-
picas, como o aumento de peso e 
de apetite, a sonolência excessiva, 
a imobilidade e a presença de sin-
tomas que surgem rapidamente/
subitamente, assim como a pre-
sença de sintomas psicóticos (cor-
respondem a alterações da manei-
ra do indivíduo tomar contacto com 
a realidade, podendo apresentar 

confusão na organização de ideias/
pensamento, alterações na perce-
ção dos cinco sentidos ou da inter-
pretação de eventos) e respostas 
específicas ao tratamento farma-
cológico.

Não menos importante, antes 
de se fazer o diagnóstico de uma 
perturbação do humor propria-
mente dita, é necessário excluir 
outras condições que as podem 
mimetizar, como o consumo de 
substâncias psicoativas, a iatroge-
nia medicamentosa ou outras do-
enças que cursem com alterações 
do humor, como patologias da ti-
reoide. 

 Os sintomas das perturbações 
do humor são heterogéneos na ex-
pressão sintomática, apresentan-
do variabilidade individual e fami-
liar, existindo também diferenças 
de acordo com a fase do desenvol-

Novas Abordagens no Tratamento 
das Perturbações do Humor 

“Nada de novo, tudo de novo”
Dr.ª Diana Amorim Pires
Interna de Formação Específica de Psiquiatria do Hospital de Magalhães Lemos, Porto na Sede Nacional 
da ADEB

Dr.ª Ana Vera Costa
Interna de Formação Específica de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho

Descrição: Fotografia de uma pessoa en-
costada a uma parede.
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Legenda de imagem: 4 mãos dadas.

vimento em que a criança, o jovem, 
o adulto ou o idoso se encontra. 
Podem-se considerar dois polos 
opostos quando se fala em altera-
ções patológicas do humor, a ma-
nia e a depressão, havendo, con-
tudo, estados intermédios entre 
estes dois extremos. Num episódio 
de mania pode existir uma combi-
nação de humor elevado ou irritá-
vel, ideias de grandiosidade com 
múltiplos planos concomitantes, 
aumento franco da energia com 
pensamento e comportamento 
acelerados, diminuição da neces-
sidade de sono, desinibição com-
portamental com possibilidade de 
atitudes de risco como gastos ex-
cessivos, atividade sexual despro-
tegida ou consumo de substâncias, 
distractibilidade fácil e ausência de 
juízo crítico para a situação. Por 
outro lado, num episódio depres-
sivo surge o humor deprimido ou a 
irritabilidade, perda de prazer nas 
atividades quotidianas, baixa auto-
estima, ideias de culpa, inutilidade, 
pessimismo e desesperança, alte-
rações do sono e do apetite, quei-
xas somáticas como fadiga, dores 
generalizadas ou alterações gas-
trointestinais, e pensamentos re-
lacionados com a morte. Em qual-
quer um dos polos podem surgir 
sintomas psicóticos, como delírios 

e alucinações, geralmente con-
gruentes com o estado de humor. 
Para além destas “formas puras” 
de expressão sintomatológica, po-
dem também surgir estados mis-
tos, que são caracterizados pela 
presença simultânea de sintomas 
de ambos os polos (isto é, manía-
cos e depressivos), e situações de 
ciclagem rápida entre ambos os 
polos (isto é, quatro ou mais epi-
sódios de descompensação num 
ano). De notar que tanto os estados 
mistos como a ciclagem rápida são 
as manifestações mais frequentes 
nas idades mais jovens.  

As causas para as perturbações 
do humor estão longe de estar 
completamente esclarecidas, mas 
sabemos que estas se tratam de 
doenças biopsicossocias. Na sua 
etiologia estão presentes fatores 
biológicos, como o desequilíbrio 
de moléculas cerebrais, alterações 
nos eixos hormonais e alterações 
nos ciclos de sono; fatores gené-
ticos, atualmente sob grande in-
vestigação e que prometem trazer 
um complemento importante para 
o entendimento e tratamento des-
tas doenças no futuro; e fatores 
psicossociais, como eventos de 
vida adversos, stress ambiental e o 
temperamento do indivíduo. 

No que diz respeito às novas 

abordagens do tratamento das 
perturbações do humor, gostaría-
mos de salientar o “nada de novo, 
tudo de novo”. Muito embora as 
abordagens atuais preconizem a 
necessidade imperativa de um tra-
tamento farmacológico, corres-
pondendo ao “nada de novo”, este 
deverá ser sempre individualizado 
e de acordo com as característi-
cas do indivíduo e da sua família, e 
complementado com intervenções 
psicoterapêuticas e educativas, 
também individualizadas. A indivi-
dualização corresponde ao “tudo 
de novo”, sendo cada doente e res-
petiva família únicos nas suas ne-
cessidades terapêuticas. Em qual-
quer modalidade de tratamento, é 
importante o envolvimento ativo 
do doente e da sua família, tanto na 
compreensão e reconhecimento 
da doença, como no processo tera-
pêutico. 

  O tratamento farmacológico, 
de uma forma geral, é composto 
por duas fases. No tratamento de 
fase aguda, no qual poderá ha-
ver necessidade de internamento, 
pretende-se obter a estabilização 
rápida e eficaz de um episódio de 
descompensação psicopatológica 
aguda, que idealmente decorrerá 
num período entre quatro e seis 
semanas, que em determinados 

Descrição: Ilustração de uma flor no meio de uma estrada.
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casos poderá prolongar-se por 
mais tempo. Após esta fase inicial, 
segue-se o tratamento de manu-
tenção, de igual importância, que 
é continuado após a estabilização 
sintomática inicial e que tem como 
principal objetivo a prevenção de 
recaídas e evitar as suas nefas-
tas consequências. Existe a pos-
sibilidade, após algum tempo de 
estabilização sintomatológica, de 
ser efetuada redução e desconti-
nuação farmacológica, de acordo 
com o perfil individual e familiar e 
ponderando sempre riscos e be-
nefícios, pelo que esta deve sem-
pre ser discutida com o médico e 
vigiada para identificação precoce 
de prováveis recaídas e necessi-
dade de implementar novamente 
terapêutica. Muitas vezes, a des-
continuação terapêutica não é pos-
sível dados os riscos elevados de 
descompensação, pelo que o trata-
mento de manutenção é para toda 
a vida.

Entre os fármacos disponíveis 
para o tratamento destas doenças 
encontram-se os antidepressivos. 
Estes são divididos por várias clas-
ses farmacológicas, apresentando 
eficácias praticamente sobreponí-
veis, variando, contudo, nalgumas 
particularidades que poderão ser 
úteis para a adequação ao perfil 
sintomático de cada pessoa. Atu-
almente dispomos de uma vasta 
gama de fármacos, com boa tole-
rabilidade no que diz respeito aos 
efeitos laterais e com boas respos-
tas terapêuticas. 

Mais direcionados para a doen-
ça bipolar, dispomos de fármacos 
como os estabilizadores de hu-
mor, nomeadamente o lítio, que 
continua a ser dos fármacos mais 
eficazes nesta patologia, ou os an-
ticonvulsivantes, como o valproato. 
Para além destes, os antipsicóti-
cos atípicos, como a quetiapina e o 
aripiprazol, têm também proprie-
dades de estabilização do humor, 
para além de atuarem nas fases de 
doença com sintomas psicóticos. 
Estes fármacos trazem a vanta-
gem de disporem de formulações 
injetáveis, que implicam a sua 
toma quinzenal, mensal ou até tri-
mestral, ao invés das tomas orais 
diárias, muitas vezes mais que 

uma vez por dia, que são propen-
sas a esquecimentos ou a causar 
desconforto ao doente, e que têm 
a vantagem de proporcionarem ní-
veis mais estáveis do fármaco no 
organismo ao longo do período en-
tre tomas.  

Existem também outras molé-
culas e substâncias que podem ser 
utilizadas como coadjuvantes no 
tratamento destas patologias, fun-
cionando como potenciadores da 
ação dos fármacos referidos, como 
a hormona tireoideia. 

No que diz respeito à utilização 
de psicoterapias no tratamento 
das perturbações do humor, sabe-
-se que estas têm efeito terapêu-
tico cientificamente comprovado, 
podendo ser aplicadas de forma 
individual, familiar ou grupal. As 
terapias individuais, principal-
mente as psicoterapias cognitivo-
-comportamental e interpessoal, 
munem o indivíduo de estratégias 
de comunicação e resolução de 
conflitos adaptativas e treinam 
padrões comportamentais mais 
saudáveis, como o foco na com-
petência, a regulação de afetos, a 
ativação com atividades sociais e a 
regularização de ritmos biológicos, 
que, se desregulados, podem estar 
na base de novas descompensa-
ções. Além disso, ajudam também 
noutros aspetos, como no reco-
nhecimento precoce de sintomas. 
As intervenções familiares tam-
bém desempenham um papel im-
portante no reconhecimento pre-
coce de descompensação da doen-
ça pelos familiares e conviventes e 

no estabelecimento de melhores 
padrões de comunicação e intera-
ção. Existem também grupos de 
interajuda e multifamiliares que 
mostraram ser eficazes na ajuda 
a estes doentes e suas famílias. As 
terapias ocupacionais e de reabi-
litação estão predominantemente 
indicadas nas situações de doença 
prolongada que levam à necessi-
dade de uma recapacitação dos 
doentes em várias tarefas da vida 
diária e, numa fase tardia da vida, 
possibilitam a manutenção de uma 
ocupação prazerosa aos doentes 
de acordo com os seus gostos. 

Para além do gold standard 
representado pela combinação de 
tratamento farmacológico e psico-
terapêutico, existem outras moda-
lidades terapêuticas a considerar. 
A electroconvulsivoterapia está 
ligada a um estigma e medo pro-
fundos, que advêm da sua histórica 
utilização, por vezes inadequada, 
ao longo do século passado. No 
entanto, ela surge recentemente 
como uma técnica extremamente 
eficaz e segura, através da sua apli-
cação sob anestesia, sendo utiliza-
da em casos de doença refratária 
e grave, ou em situações em que o 
uso de algumas medicações está 
contraindicado, como por exemplo 
a gravidez. A estimulação magné-
tica transcraniana é uma técnica 
recente e segura, que, ao contrário 
da electroconvulsivoterapia, não 
necessita de anestesia. Está atu-
almente a ser implementada em 
Portugal, com bons resultados na 
depressão resistente. Mais recen-

Descrição: Fotografia de duas pessoas segurando nas mãos uma ilustração de um  cérebro.
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Descrição: Fotografia de uma mulher a segurar um ramo de flores.

temente, a esketamina intranasal 
tem sido apontada como uma pos-
sibilidade terapêutica em situações 
de depressão refratária com ne-
cessidade de intervenção imediata, 
sendo um fármaco de atuação rá-
pida com efeito nas primeiras 24h 
após o tratamento. A esketamina é 
um fármaco que deve ser utilizado 
por curtos períodos de tempo, en-
quanto se aguarda o efeito tardio 
de fármacos antidepressivos. Num 
futuro que esperamos ser próxi-
mo, os avanços desenvolvidos nas 
áreas das neurociências e gené-
tica irão com certeza trazer novas 
possibilidades preventivas e tera-
pêuticas. 

Como advertência, ressalva-se 
que as abordagens das medicinas 
alternativas e das pseudociências, 
como a homeopatia ou a naturo-

patia, não estão preconizadas nem 
têm validação científica quanto à 
sua eficácia, e, como tal, não de-
vem substituir as técnicas acima 
mencionadas.

Depois de estabelecido um 
diagnóstico e tratado um primeiro 
episódio de doença, melhor que 
tratar uma nova descompensação 
é preveni-la. Para tal, é indiscutível 
a importância da adesão e cumpri-
mento terapêutico, a abstinência 
de substâncias psicoativas como 
o álcool ou o cannabis, a regula-
ção dos ritmos biológicos (rotinas, 
sono, alimentação) e a estabilidade 
do ambiente circundante, seja fa-
miliar ou social. Tais atitudes são 
de extrema importância uma vez 
que novos episódios trazem con-
sigo consequências indesejáveis, 
como sejam a tendência à cronici-
dade dos sintomas da doença, os 

efeitos cerebrais deletérios, como 
a perda de capacidades cognitivas, 
e uma maior dificuldade no trata-
mento de novos episódios por re-
sistência aos fármacos. 

Por fim, queremos salientar 
que as perturbações do humor são 
tratáveis e as pessoas que com 
elas sofrem podem, quando lhes 
são oferecidas as condições para 
tal, levar uma vida plena e prati-
camente idêntica à da população 
sem doença mental. Sabemos que 
existe uma boa resposta face à te-
rapêutica preconizada, que esta 
previne recidivas e o risco futuro 
de descompensações, e esta influ-
ência positivamente o prognóstico 
destes doentes. Queremos enfim 
deixar uma mensagem de espe-
rança.
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O Professor Doutor Miguel Xavier 
foi nomeado Diretor do Progra-
ma Nacional para a Saúde Mental 
pelo Despacho nº 1606/2018, de 1 
de fevereiro, pela Diretora Geral 
da Saúde, com a missão especial, 
em resumo, de:

a). Promover e dinamizar a mo-
nitorização da saúde mental 
da população portuguesa, no 
que respeita aos principais 
indicadores de morbilidade e 
de utilização dos serviços;

b). Promover a implementação 
de programas de promoção 
do bem-estar e da saúde 

Entrevista ao Diretor do Programa Nacional 
para a Saúde Mental

Prof. Doutor Miguel Xavier 
Delfim Augusto d`Oliveira 
Sócio nº 8, Presidente da Direção da ADEB e Diretor da Revista Bipolar

mental da população e da 
prevenção, tratamento e re-
abilitação das doenças men-
tais;

c). Incentivar a articulação dos 
cuidados especializados de 
saúde mental com os cui-
dados de saúde primários 
assim como com outros se-
tores considerados relevan-
tes para a implementação do 
Plano de Saúde Mental;

d) Desenvolver a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados In-
tegrados em Saúde Mental, 
de acordo com a Coordena-
ção Nacional para a Reforma 
do Serviço Nacional de Saú-
de, na área da RNCCI;

e). Dinamizar a participação os 
utentes e dos cuidadores na 
reabilitação e integração so-
cial das pessoas que sofrem 
de problemas mentais.

A Direção da revista Bipolar pro-
põe desenvolver os seus objeti-
vos e valências em prol da saúde 
mental, assim convido V. Exa. a 
conceder uma entrevista à revista 
Bipolar nº 63, cujas perguntas se 
encontram, infra, indiciadas:

Revista Bipolar, (R.B.). Tendo em 
conta a publicação do Plano Na-
cional de Saúde Mental, em vigor 
desde 2007, que é considerado 
pela comunidade um dos melho-

res projetos e inovador para a 
reforma da saúde mental em Por-
tugal, bem como a legislação com-
plementar Decreto-Lei nº 22/2011 
e a Portaria nº 149/20011, quais 
as razões políticas e económicas 
porque não foram concretizados?
Prof. Doutor Miguel Xavier, (M.X.) 
- Em Portugal, a reforma do siste-
ma de assistência psiquiátrica tem 
sido caracterizada nas últimas dé-
cadas por uma sucessão de avan-
ços e recuos: a implementação do 
Plano Nacional de Saúde Mental 
2007-16 (PNSM) teve, desde o seu 
início, sérios constrangimentos à 
sua efetivação, identificados sis-
tematicamente nas avaliações 
sucessivas a que o plano foi su-
jeito, nomeadamente a partir do 
momento em que o país entrou no 
período de assistência financeira 
externa. 
Com o início da crise económica, 
foi publicada uma reactualização 
do PNSM, reajustando os objeti-
vos e metas às restrições finan-
ceiras da altura. Foi ainda possí-
vel desencadear algumas ações 
pontuais, tais como a criação de 
serviços locais e a elaboração de 
um plano nacional para o suicídio. 
No entanto, tal como está expres-
so nas várias avaliações efetuadas 
por entidades externas, tanto na-
cionais (ERS) como internacionais 
(OMS), grande parte dos objetivos 

O Diretor do Programa Nacional para a área da Saúde Mental, Prof. Doutor Miguel Xavier, 
Professor Catedrático de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Nova de Lisboa e Assistente Graduado Sénior de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, deu-nos a honra de conceder uma entrevista a Delfim Augusto d`Oliveira, Diretor da 
revista Bipolar, órgão de informação institucional da ADEB - Associação de Apoio aos Doentes 

Depressivos e Bipolares, IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais.
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acabou por não ser alcançado, 
e a implementação das medi-
das praticamente parou. Assim, 
interromperam-se a construção 
de unidades de internamento em 
vários hospitais gerais, a criação 
de novas equipas comunitárias, a 
contratação de recursos huma-
nos necessários para garantir a 
cobertura nacional de cuidados, a 
desinstitucionalização e a criação 
de respostas de cuidados continu-
ados, entre outros aspectos igual-
mente importantes.
Depois de vários anos em que a 
implementação do PNSM esteve 
interrompida em termos práticos, 
foi desencadeado pela tutela, em 
2017, um processo que culmi-
nou na elaboração, por parte da 
Comissão Técnica de Acompa-
nhamento da Reforma de Saúde 
Mental (CTARSM), de um relatório 
contendo uma avaliação retros-
petiva do PNSM e um conjunto de 
propostas de extensão a 2020. 
No relançamento do PNSM, o 
Programa de Saúde Mental/DGS 
sintetizou as 10 dimensões que 
constituem o documento de pro-
postas da CTARSM em 4 desígnios 
fundamentais: Organização dos 
Serviços de Saúde Mental, Saúde 
Mental na Infância e Adolescência, 
Cuidados de Saúde Primários, Lei 
de Saúde Mental e Serviços Fo-
renses. Neste momento todas as 
propostas estão em curso, espe-
rando-se que a questão do finan-
ciamento e da sustentabilidade do 
apoio político se mantenham até à 
sua conclusão. 

R.B. Quais as razões e fundamen-
tos de ordem política e económi-
ca, por que a saúde mental, tem 
insuficiente financiamento com-
parativamente com outros seto-
res da saúde, ou seja, continua a 
ser o parente pobre da saúde?
(M.X.) Este não é um problema ex-
clusivamente português, mas sim 
uma realidade presente em todos 
os sistemas de saúde, indepen-

dentemente do grau de desenvol-
vimento socio-económico dos paí-
ses. Mesmo nos países com maior 
PIB/per capita o investimento na 
saúde mental é sistematicamente 
inferior à carga global de doença 
(medida em DALYS), excepção fei-
ta talvez ao Reino Unido, que re-
serva 14% do financiamento total 
do HNS para a área da saúde men-
tal. Em Portugal não existe uma 
cifra segura, mas as estimativas 
são de que a área da saúde mental 
absorve apenas 4 a 5% do finan-
ciamento total do Serviço Nacional 
de Saúde, para uma carga global 
de doença que só é ultrapassada 
pelas doenças cardio-vasculares.
As razões são várias, mas exis-
tem denominadores comuns à 
maior parte dos países, entre os 
quais Portugal: o estigma face 
à doença mental, a ausência até 
há pouco tempo de uma estraté-
gia de saúde pública geradora de 
evidência científica sobre o hiato 
de tratamento por dificuldades no 
acesso, a reduzida dimensão e ca-
pacidade de pressão política dos 
movimentos de famílias e utentes, 
a falta de visibilidade mediática, a 
não transposição para a prática das 
recomendações das organizações 
internacionais e das leis/conven-
ções ratificadas pelos países, são 
tudo factores que convergem para 
a situação de sub-financiamento da 
saúde mental, e que urge modificar.

R.B. Porque é que teoricamente 
é dada bastante relevância e im-
portância à área comunitária de 
saúde e social, quando na práti-
ca é irrelevante o apoio técnico e 
financeiro por parte da tutela da 
saúde? 
(M.X.) A relevância dada à área 
comunitária no Plano Nacional de 
Saúde Mental não é teórica, antes 
pelo contrário. De facto, desde há 
várias décadas que as organiza-
ções internacionais, tais como a 
OMS, preconizam esta aborda-
gem no que se refere ao modelo 
de prestação de cuidados. Os mo-
tivos são a proximidade, a facili-
tação do acesso, a diminuição do 
estigma, a multidisciplinaridade, a 
articulação com as partes interes-
sadas (ex: escola, associações, lo-

cais de trabalho, autarquias, etc.), 
entre outros. Neste momento, 
existe uma fundamentação cien-
tífica muito extensa que não deixa 
quaisquer dúvidas em relação à 
melhor efectividade dos modelos 
integrados de prestação de cuida-
dos, quando comparados com os 
modelos temporalmente anterio-
res. 
A implementação destes modelos 
em Portugal tem sido dificultada 
por vários aspectos, como já alu-
dimos nas respostas anteriores, 
os quais se encontram bem sin-
tetizados no documento de “Ex-
tensão do PNSM a 2020”, e de que 
destacamos os seguintes: baixo 
grau de prioridade política, es-
casso financiamento, insuficiência 
de recursos humanos (nomeada-
mente não-médicos) e autonomia 
quase inexistente por parte das 
direcções dos serviços de saúde 
mental. A integração dos servi-
ços nos hospitais gerais, se veio 
permitir indiscutíveis ganhos de 
saúde, não dotou as direcções da 
autonomia necessária para o de-
senvolvimento sustentado de pro-
gramas extra-hospitalares.
Neste momento, existe uma con-
sonância da tutela com os princí-
pios e objectivos do PNSM, que já 
trouxe uma modificação desta si-
tuação. Com a recente criação de 
equipas comunitárias de adultos 
como de infância/adolescência, 
que implica a contratação de re-
cursos humanos de diversas áreas 
profissionais, está dado um passo 
importante para o aumento do fi-
nanciamento para a saúde mental, 
que se espera possa ser consoli-
dado pelo Programa de Recupe-
ração e Resiliência, no qual temos 
estado a trabalhar ativamente nos 
últimos dois meses.

R.B. Considera que já está asse-
gurado o acesso qualitativo aos 
cuidados de qualidade a todas as 
pessoas com problemas de saúde 
mental do País e os grupos espe-
cialmente vulneráveis?
(M.X.) Não é fácil responder a essa 
questão sem ter dados fiáveis e 
representativos, mas pensamos 
que dificilmente se poderá ga-
rantir algo a todas as pessoas, 

II

R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

quando o panorama da oferta de 
cuidados é tão heterogéneo no 
nosso país. Quer na preparação do 
Plano Nacional de Saúde Mental, 
quer na reavaliação efectuada em 
2017, constatámos que se man-
tém uma assimetria muito maior 
que o desejável entre serviços de 
diferentes pontos do país, e até 
mesmo entre serviços da mesma 
região. Para além de aspectos de 
natureza meramente histórica, 
não encontramos nenhum aspec-
to que justifique esta assimetria, 
a qual deverá forçosamente ser 
progressivamente corrigida: se 
muitos serviços com escassos re-
cursos conseguem altos níveis de 
prestação, isso deve-se quase ex-
clusivamente ao empenhamento 
constante dos seus profissionais, 
e não tanto aos incentivos recebi-
dos. 
Esta situação é particularmente 
relevante no que se refere à Psi-
quiatria da Infância e Adolescên-
cia, em que por escassez muito 
significativa de recursos, existem 
extensas áreas populacionais sem 
cobertura adequada, nos termos 
da Rede de Referenciação (toda 
a região da raia interior, Algarve), 
realidade que só poderá ser mo-
dificada com a criação de equipas 
comunitárias nesses locais.
 
R.B. Tendo em conta o atual esta-
do de pandemia Covid-19, os di-
reitos humanos das pessoas com 
problemas de saúde mental, têm 
vindo a ser assegurados?
(M.X.) Quando se fala de direitos 

humanos das pessoas com pro-
blemas de saúde mental tem de 
se entender em primeiro lugar 
que estamos a falar de uma panó-
plia vasta de direitos, como é fa-
cilmente reconhecível através da 
análise da Convenção dos Direi-
tos das Pessoas com Deficiência 
(CDPD). A ratificação deste docu-
mento pelo nosso país veio impli-
car um novo paradigma de direitos 
humanos, muito mais densificado 
do que até aí ocorria, com base 
na perspectiva de que a deficiên-
cia não é uma característica in-
dividual, mas sim o resultado da 
interação entre uma pessoa com 
incapacidades e um conjunto de 
barreiras sociais, comportamen-
tais e ambientais que impedem a 
sua participação plena na socie-
dade, em condições de igualdade 
com os outros indivíduos. A CDPD 
veio trazer um papel central para 
a questão da representação do 
próprio, consubstanciada na frase 
“nada a meu respeito sem a minha 
participação”.
Tendo em vista o vasto quadro 
conceptual da CDPD, é fácil de-
duzir que o grau de cumprimento 
dos direitos humanos das pessoas 
com problemas de saúde mental 
em Portugal não pode ser visto 
apenas pelo prisma da pande-
mia COVID-19. Com efeito, não se 
pode atribuir a esta pandemia os 
problemas e limitações de direi-
tos humanos no nosso país, que 
já existiam há bastante tempo, e 
que decorrem de diversos facto-
res, quer de natureza social, quer 

relacionados com o desenvolvi-
mento insuficiente dos serviços de 
saúde mental.
A dificuldade de acesso aos cui-
dados é um bom exemplo destas 
limitações. Ao contrário do que 
ocorreu noutros países, o atraso 
na reforma da saúde mental em 
Portugal, nomeadamente no que 
se refere ao escasso desenvolvi-
mento de cuidados de proximida-
de, não tem garantido um acesso 
facilitado aos cuidados, aspecto 
que é exponenciado nas regiões 
mais afastadas dos grande cen-
tros urbanos, criando assim uma 
heterogeneidade significativa en-
tre pessoas que têm o mesmo 
grau de necessidade, mas que 
acabam por não ter as mesmas 
possibilidades de receber os cui-
dados que precisam. 
Por outro lado, existe ainda trans-
versalmente na nossa sociedade 
um grau elevado de estigma face à 
doença mental, que contribui não 
só para o adiamento do pedido de 
ajuda, como para a existência de 
diversas dificuldades que as pes-
soas com doença mental encon-
tram a nível social, escolar e labo-
ral, e que não lhes permitem uma 
integração completa no seu meio, 
nomeadamente no que se refere à 
sua autonomia.
Finalmente, à excepção da Lei do 
Maior Acompanhado, a legislação 
sobre saúde mental no nosso país 
ainda não incorporou diversos as-
pectos da CDPD e de outros do-
cumentos igualmente importan-
tes nesta área, o que motivou a 

Descrição: Imagem da página web do Programa Nacional para a Saúde Mental.
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necessidade de revisão da lei de 
saúde mental, a qual se iniciou re-
centemente, na sequência de des-
pacho do Governo, mais concreta-
mente dos Ministérios da Saúde e 
da Justiça. 
Estes são apenas alguns exem-
plos de limitações nos direitos 
humanos das pessoas com pro-
blemas de saúde mental, a que se 
poderiam acrescentar vários ou-
tros exemplos. Já existiam antes 
da eclosão da pandemia, pelo que 
não devem ser maioritariamente 
atribuídos a esta – pelo contrário, 
este entendimento é crucial para 
que, uma vez ultrapassada a pan-
demia, se continue a tarefa de im-
plementação do quadro de direi-
tos preconizados pela CDPD. Esta 
reflexão não tem como objectivo 
diminuir o impacto da pandemia 
na saúde mental das populações, 
ou na fruição dos seus direitos, 
mas sim reforçar que esta é uma 
questão à qual será necessário 
dar uma atenção central nos pró-
ximos anos.

R.B. Tendo em conta o cargo me-
ritório de Coordenador do Plano 
Nacional de Saúde Mental, desde 
o início do ano 2018, considera 
que as perturbações mentais têm 
aumentado e quais as patologias 
onde se sente maior impacto?
(M.X.) Não temos dados suficien-
temente sólidos para responder a 
estas questões. As perturbações 
mentais podem subir por dois mo-
tivos: ou por um aumento real da 
incidência, ou por uma melhoria 
do despiste e do registo (estes as-
pectos podem coexistir). Os regis-
tos dos hospitais e centros de saú-
de fornecem apenas dados sobre 
os doentes em seguimento clínico 
(a designada ‘prevalência’ trata-
da), que apesar de darem uma 
ideia de tendência, têm sempre 
um enviesamento que pode ser 
mais ou menos significativo, mas 

em que há frequentemente uma 
sub-estimação. A nível dos Cuida-
dos de Saúde Primários tem havi-
do uma subida marginal do núme-
ro de pessoas com sintomatologia 
ansiosa e/ou depressiva, assim 
como do número de pessoas com 
demência, mas não se pode extra-
polar para a prevalência na popu-
lação.
Ainda assim, é interessante verifi-
car que em determinados períodos 
aumenta o reporte de problemas 
de saúde mental, o que provavel-
mente estará relacionado com o 
efeito de certos determinantes de 
saúde. Este efeito sentiu-se du-
rante o período de ajustamento fi-
nanceiro, em que a reavaliação de 
indivíduos pertencentes à amostra 
do estudo nacional de morbilidade 
psiquiátrica, utilizando a mesma 
metodologia, evidenciou um agra-
vamento significativo em diversos 
parâmetros estudados, com um 
aumento da prevalência pontual 
de diversos grupos diagnósticos. 
Da mesma forma, vários estudos 
que têm vindo a ser realizados du-
rante a pandemia têm mostrado 
uma prevalência elevada de sin-
tomas ansiosos, depressivos e de 
dificuldades do sono, embora não 
haja nenhum estudo em Portugal, 
até à data, que tenha feito uma 
confirmação diagnóstica com mé-
todos padronizados.
Por último, o efeito provocado 
pelo envelhecimento médio pro-
gressivo da população portuguesa 
terá provavelmente algum impac-
to nas cifras epidemiológicas dos 
quadros degenerativos, principal-
mente de tipo demencial, o que 
implica um desafio à organização 
dos cuidados a esta população es-
pecífica.

R.B. As associações regionais ou 
nacionais de maior relevância 
têm vindo a dar um grande con-
tributo no combate ao estigma, 

prevenção das doenças mentais, 
reabilitação e educação e promo-
ção da empregabilidade; conside-
ra uma mais valia complementar 
na promoção de ganhos de saúde, 
qualidade de vida e autonomia 
dos utentes e suas famílias?
As associações regionais ou na-
cionais têm um papel muito rele-
vante em vários aspectos relativos 
à doença mental, tal como está 
mencionado na questão. Promo-
ção, combate ao estigma, apoio 
na reabilitação psicossocial, em-
prego e habitação são tudo áreas 
nucleares em que as associações 
têm dado uma contribuição muito 
importante nos últimos anos, com 
ganho evidentes para as pessoas 
com doença mental e seus fami-
liares. 
No entanto, a experiência de ou-
tros países mostra que esta con-
tribuição pode e deve ser aprofun-
dada noutras dimensões, nomea-
damente as ligadas à organização 
dos serviços e à própria prestação 
de cuidados. Em diversos países, 
as associações são já parte inte-
ressada na avaliação independen-
te do funcionamento dos serviços 
de saúde mental, realidade que 
mais cedo ou mais tarde chegará 
ao nosso país, e que poderá cons-
tituir um factor incremental da 
qualidade dos cuidados prestados 
à população.
Finalmente, consideramos que as 
associações deverão assumir um 
papel cada vez mais importante na 
análise crítica da legislação sobre 
saúde mental: se as dimensões li-
gadas aos direitos humanos estão 
a ter um relevo cada vez maior nas 
leis de saúde mental, é de todo 
necessário que haja uma partici-
pação também crescente das as-
sociações na avaliação dos textos 
legais.
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Existe ligação entre os níveis 
de criatividade e perturbação 
bipolar?

Muito se tem falado sobre a 
ligação entre a perturbação bi-
polar e a criatividade. Muitos 
pesquisadores e alguns indiví-
duos com diagnóstico bipolar 
ficaram entusiasmados com o 
livro, Touched with Fire (1993) 
em que, com base nas vidas de 
Lord Byron, Vincent van Gogh, 
Virginia Woolf e outros, a autora 
Kay Redfield Jamison, PhD, pro-
fessora de psiquiatria na Escola 
de Medicina da Universidade Jo-
hns Hopkins, argumenta que um 
número muito elevado de artis-
tas e escritores têm episódios 
depressivos ou maníacos e têm 
temperamentos bipolares e ar-
tísticos que frequentemente se 
sobrepõem.

Terence Ketter, MD, professor 
de psiquiatria e ciências compor-
tamentais na Escola de Medici-
na da Universidade de Stanford e 
co-autor de um estudo publicado 
sobre crianças e criatividade no 
Journal of Psychiatric Research, 
acredita na possibilidade de “a 
perturbação bipolar originar perí-
odos de criatividade ou determi-
nados temperamentos causarem 

A ligação entre Bipolar e Criatividade

Vera Pinto - Tradução e  adaptação
Terapeuta Socioeducativa da Delegação Regional do Centro, ADEB

a criatividade”. Segundo Ketter, 
nem todas as pessoas com per-
turbação bipolar têm o mesmo 
desempenho criativo. 

Num estudo sobre “Perturba-
ção Bipolar no Adulto”, liderado 
por Ketter e outros colegas, os 
indivíduos com maior pontuação 
na criatividade foram aqueles 
com maior acesso às emoções, 
independentemente de terem ou 
não diagnóstico bipolar: “O que 
isso sugere é que a capacidade 
de sentir/experienciar emoções 
pode, em alguns indivíduos, do-
tá-los de uma parte da energia 
emocional que lhes permite em-
barcar em atividades criativas”. 
Paixão (emoção) pode significar 
descontentamento, promovendo 
a inovação. Para Ketter o des-
contentamento pode tornar-se a 
mãe da invenção.

David Schuldberg, PhD, pro-
fessor de psicologia clínica da 
Universidade de Montana em 
Missoula, tem uma perspetiva 
semelhante: “A maior parte da 
minha pesquisa é baseada no 
pressuposto de que [os sintomas 
de] muitas coisas a que chama-
mos de perturbações mentais, 
também existem em formas 
menos graves em grupos pes-

soas sem diagnósticos”. Atra-
vés de uma pesquisa realizada 
com questionários a estudantes 
universitários, o Dr. Schuldberg 
descobriu que pessoas que ex-
perimentam mais sintomas ou 
experiências do tipo bipolar ten-
dem a ser mais criativas. O mes-
mo defende que “algo acontece 
na relação entre a perturbação 
bipolar e a criatividade que é 
relevante para todos nós e a co-
nexão entre a doença mental e 
a criatividade não está ligada à 
forma mais grave de manifesta-
ção da doença”. 

Alguns especialistas conside-
ram que a criatividade não está 
ligada apenas à perturbação bi-
polar. Novas investigações sobre 
o realismo depressivo, sugerem 
que o estado depressivo permite 
que as pessoas se possam ava-
liar a si de forma mais realista e 
ao ambiente que as rodeia. Em 
termos de criatividade, esta ca-
pacidade aumentada de analisar 
a realidade das coisas pode dar 
às pessoas deprimidas a capaci-
dade de ter insights que outras 
pessoas que não estão deprimi-
das podem não perceber, diz S. 
Nassir Ghaemi, MD, MPH, dire-
tor do Bipolar Disorder Research 

Stacie Z Berg

Descrição: Ilustração de um cérebro rodeado de cores e grafismos.
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Program e professor associado 
de psiquiatria e saúde pública na 
Universidade de Emory, Atlanta, 
Georgia. No entanto, alerta que: 
“esta relação parece só ocorrer 
em episódios de depressão li-
geira a moderada, mas não na 
depressão grave, onde de fato 
as distorções cognitivas são co-
muns e as pessoas deprimidas 
são incapazes de funcionar”. 

O efeito dos medicamentos 

Todos os especialistas entre-
vistados para este artigo concor-
dam que a mania não é necessá-
ria para haver criatividade, e a 
medicação possibilita a produti-
vidade, embora às vezes, quando 
usada para controlar a mania, 
possa neutralizar as emoções. A 
mania não tratada, leva ao caos e 
à desorganização.

Dr. Schuldberg diz que as 
pessoas muitas vezes pergun-
tam qual o preço a pagar em 
termos do seu potencial criati-
vo se tomarem medicação para 
controlar os sintomas. E alguns 
doentes pensam que, se não to-
marem uma dose, podem expe-
rienciar hipomania e realizar um 
melhor trabalho, mas a maioria 
dos doentes relata que este é um 
caminho escorregadio. De acor-
do com Eric Youngstrom, PhD, 
professor associado de psicolo-
gia e psiquiatria na Case Wes-
tern Reserve University “A capa-
cidade de insigth é uma das coi-
sas que fica comprometida muito 
rapidamente”.

A pesquisa mostra que não 
são os sintomas extremos que 
podem beneficiar o aparecimen-
to da criatividade. Dr. Schuld-
berg afirma que “parece que al-
guns sintomas bipolares podem 
ajudar na criatividade, dando às 
pessoas autoconfiança, energia, 
otimismo, e pode ajudá-las a ge-
rar e ligar ideias” alertando “se 
os sintomas forem muito fortes, 
as coisas desmoronam.”

No entanto, Stephen Hinshaw, 
PhD declara que “ é um erro 
pensar que, porque os estágios 

iniciais da perturbação bipolar 
podem ser associados ao au-
mento da energia e da produtivi-
dade, que a resposta é não travar 
os sintomas de mania. Devido ao 
seu potencial de grande desor-
ganização, sem tratamento a 
perturbação bipolar é uma con-
dição extremamente letal.”

Será que a ligação existe?

Vários pesquisadores salien-
tam que é impossível voltar no 
tempo e fazer um diagnóstico, 
como a Dra. Jamison tentou fa-
zer em seu livro Touched with 
Fire. Tentámos, sem sucesso, 
contatar a Dra. Jamison para 
uma entrevista para este artigo.

“Não se pode fazer um diag-
nóstico a alguém que não foi 
entrevistado” considera Mel 
Blaustein, MD, diretor médico 
do Departamento de Psiquiatria 
do Hospital Saint Francis Memo-
rial, professor clínico assistente 
da Universidade da Califórnia em 
San Francisco (UCSF), e presi-

dente do Departamento de Psi-
quiatria da UCSF. Ele refere que 
não tem verificado um número 
desproporcional de doentes com 
diagnóstico bipolar e criativida-
de.

Segundo Mel Blaustein, al-
guns médicos têm grande in-
teresse em fazer esta conexão 
entre a perturbação bipolar e a 
criatividade para não desmotivar 
os doentes que acreditam nisso. 
“É quase como ser politicamente 
correto ao adotar essa tese”, e 
para os doentes, é bom poder ter 
uma conexão com essas figuras 
históricas. Ele adverte contra o 
perigo de romantizar esta liga-
ção. A perturbação bipolar con-
tinua a ser uma doença mental 
grave.

O Dr. Schuldberg refere “Às 
vezes, os pesquisadores que es-
tudam essas correlações aca-
bam por romantizar as doenças 
mentais”. Portanto, “é importan-
te não minimizar o sofrimento 
que pode resultar da fase de ma-
nia ou da fase depressiva.”

Dr. Blaustein acha que de-

Descrição: Uma pessoa desenhando um grafiti de uma lâmpada e diversas cores.
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veria haver estudos de famílias 
destes tipos artísticos, exploran-
do diferentes explicações para 
este vínculo. Talvez, a infelicida-
de familiar tenha conduzido es-
tas pessoas a serem criativas.

Ainda assim, para Peter D. 
Kramer, MD, apresentador do 
programa de rádio Infinite Mind 
e professor clínico de psiquiatria 
e comportamento humano na 
Brown University, “Há realmen-
te uma maneira de ver o mundo 
que é diferente”.

Kiki D. Chang, MD, diretor do 
Programa das Perturbações Bi-
polares Pediátricas da Escola 
de Medicina da Universidade de 
Stanford, concorda que a ligação 
é difícil de provar e acrescenta 
que muitas pessoas com pertur-
bação bipolar não têm criativi-
dade. “Isso não significa que, se 
tem diagnóstico de bipolaridade 
vai ser criativo, mas se tem cria-
tividade, é mais provável do que 
qualquer outra pessoa de vir a 
desenvolver uma perturbação 
bipolar”.

Dr. Hinshaw tem outra expli-
cação: “Durante as fases iniciais 
da hipomania as pessoas podem 
ter maior energia, um aumento 
de produtividade e, se a pessoa 
já for criativa, pela sua natureza, 
então há um aumento da criati-
vidade”. Durante o estágio inicial 
da mania, a pessoa é mais acele-
rada e as ideias fluem mais rapi-
damente. Contudo, a hipomania 
por si só não gera criatividade.

Nancy Andreasen, MD, PhD, 
Andrew H. Woods, professora de 
psiquiatria na Universidade de 
Iowa, Carver College of Medicine 
e autora de The Creating Brain: 
The Neuroscience of Genius, 
analisou um grupo de escritores 
da Universidade de Iowa Writers 
Workshop há muitos anos e des-
cobriu que uma grande percen-
tagem tinha perturbações de hu-
mor. Descobriu também que os 
escritores tinham maior incidên-
cia de perturbações de humor 
e criatividade nas suas famílias 
em comparação com os grupos 
de controle.

De acordo com Dra. Andre-

asen a genética pode desem-
penhar algum papel, mas está 
claro que existem outros fatores 
que predispõem uma pessoa à 
doença mental e à criatividade. 
Eles incluem “ter um nível eleva-
do de sensibilidade, uma maior 
tendência para ser exploratório 
e aventureiro, a tendência para 
assumir o risco. Estes fatores 
podem causar problemas, mas 
também dão a oportunidade de 
ver o mundo de forma diferente”.

No seu livro, ela mostra como 
a criatividade pode ser aprendi-
da.

Fazer uso da criatividade

Independentemente de existir 
ou não uma ligação, todos podem 
beneficiar dos esforços criativos.

David Newman, MSW, um as-
sistente social da cidade de Nova 
Iorque, que faz psicoterapia, é 
um artista profissional que não 
tem doença mental. Ele conside-
ra que “Há uma imensa seguran-
ça na arte (...) estamos sozinhos 
e podemos expressar as nossas 
emoções mais intensas, sem 
pensar nos outros. Não temos 
de ser realistas ou equilibrados, 
podemos agir sem inibições e 
podemos ser instáveis e cruéis 
ou expressar sentimentos de êx-
tase.” Como artista, “não preciso 
ser diplomático ou estratégico.”

“Se estes esforços criativos 

podem de alguma forma ser 
canalizados para uma ativida-
de que é uma atividade criativa, 
é como se pudesse existir um 
afunilamento de uma certa par-
te da experiência que de outra 
forma pode ser incontrolável e 
intolerável”. Newman acha que a 
criatividade emerge de uma ex-
periência que de outra forma não 
pode ser tratada, dando sentido 
a ela.

Dr. Hinshaw declara que se 
uma pessoa encontra satisfação 
numa atividade criativa, “isso 
pode ser o que faz a vida dela 
valer a pena. Sabemos que, para 
qualquer forma de doença men-
tal, encontrar atividades produti-
vas é tão importante como o tra-
tamento dos sintomas, porque a 
recuperação da doença mental 
não se trata apenas de suprimir 
o sintoma, é também a realiza-
ção pessoal.”

A criatividade é um presente?

Em última análise, o que mais 
importa é como a conexão, seja 
real ou não, afeta as pessoas 
com perturbação bipolar. Jane 
Mountain, MD, autora de Bipolar 
Disorder: Insights for Recovery, 
tem perturbação bipolar. Esta 
reconhece que o “presente” deve 
ser usado para incentivar as pes-
soas, contudo, por vezes, poderá 
aumentar as expectativas para o 

Descrição: Imagem de corrente que quebra e transforma-se em pequenos pássaros.
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que é irreal. Num grupo de recu-
peração criado e organizado por 
Mountain, esta descreve relatos 
de participantes como: “As pes-
soas esperam que eu seja criati-
vo quando estou a passar por um 
momento doloroso e até sair da 
cama é difícil”.

Para Dra. Mountain a “Cria-
tividade é positiva, mas se uma 
pessoa não está bem o suficiente 
para expressá-la, poderá não ser 
benéfico”. A sua forma de pen-
sar tem vindo a mudar ao longo 
dos anos. Nos primeiros anos, 
achou que a ligação entre estes 
conceitos era uma boa ideia. Na 
sua prática da medicina podia 
entender como as pessoas se 
estavam a sentir e assim estabe-
lecer boas relações, porém, uma 
maior estabilidade emocional, 
permitiu-lhe realizar o que mais 
gosta de fazer – dar palestras, 
ser autora e editora. A mesma 
acredita que a perturbação “bi-
polar é uma doença que tem sido 
romanciada na nossa cultura. Às 
vezes acho que nos esquecemos 
do sofrimento. Esta doença afeta 
todas as áreas da nossa vida.” 

John McManamy, autor do 
livro, Living Well with Depres-
sion and Bipolar Disorder e tem 
um site muito popular sobre a 
perturbação bipolar (www.mc-
manweb.com). McManamy apro-
veitou o seu site para colocar 
a seguinte questão: “Sabemos 
que a perturbação bipolar é uma 
doença terrível. Mas também a 

consideraria um presente que 
não trocaria por ser normal?” 
– deixando em aberto a possi-
bilidade de os visitantes do we-
bsite darem a sua opinião. John 
descobriu, que apesar do que os 
profissionais pensam, o dom da 
criatividade nem sempre é bem-
-vindo quando vem embrulhado 
com a perturbação bipolar.

Encontraram-se as seguintes 
respostas:
•	 “Bipolar	não	é,	de	forma	al-

guma, um presente. É uma 
doença. Que altera a perce-
ção, prejudica a saúde e põe 
a vida em perigo. O que é 
um presente, no entanto, é a 
vida e a capacidade de des-
frutá-la. Relacionamentos 
amorosos são presentes. A 
autoestima é um presente. 
A perturbação bipolar pode 
afetar negativamente esses 
verdadeiros presentes.”

•	 “Há	 cinco	 anos,	 quando	 fui	
diagnosticado com pertur-
bação bipolar, estava num 
período incrivelmente cria-
tivo. É impossível descrever 
o leque de atividades nas 
quais estava envolvido e a 
beleza de alguns de meus 
projetos. Contudo ainda 
hoje estou a organizar a 
confusão que deixei para 
trás.”

•	 “Não	tivemos	sorte,	não	so-
mos especiais e não somos 
mais talentosos do que pes-
soas com diabetes, cancro 

ou doença cardíaca. Esta-
mos doentes, ponto!”

Ainda assim, McManamy gos-
ta de acreditar que a doença 
concede um presente a quem a 
tem. E sobre conhecer pessoas 
famosas que tiveram diagnóstico 
de bipolaridade, “É um pequeno 
consolo para carregar o fardo da 
doença”. McManamy admite “Eu 
posso conseguir ter um insight 
maravilhoso e ligar muitas ideias 
estranhas e resolvê-las, e isso é 
um presente. Mas quando estou 
em baixo é terrível”. No entanto, 
McManamy refere “Esse insight 
dá-me esperança e dá-me uma 
razão para sair da cama.” 

Vamos falar de números!

A questão permanece: é a 
criatividade mais frequente em 
pessoas com diagnóstico bipolar 
do que na população em geral?

Para Candida Fink, MD, co-
-autora do novo livro, Bipolar 
Disorder for Dummies (Wiley Pu-
blishing, 2005) “Este é um con-
junto de números muito difícil de 
se chegar. A definição de criati-
vidade é bastante variável, e os 
estudos que examinam as liga-
ções entre criatividade e doença 
mental ou perturbação bipolar 
não usam definições consisten-
tes que garantam comparações 
fiáveis”.

Segundo a Dra. Fink “Mes-
mo a questão mais básica sobre 
a prevalência da criatividade na 
população em geral é difícil de 
responder com muita certeza. 
Alguns estudos apontam para 
cerca de 30% da população em 
geral, mas isso é variável”. “Al-
guns estudos têm sugerido que 
as pessoas criativas têm 30% 
mais probabilidades a sofrer de 
doença mental. Mas, novamen-
te, podem encontrar-se com a 
mesma facilidade estudos com 
números mais baixos.” 

A Dra. Fink afirma que “exis-
tem alguns estudos científicos 
sólidos que sugerem uma ten-
dência para o pensamento mais 
criativo em pessoas com pertur-

Descrição: Ilustração geométrica de uma cabeça humana com diversas conexões.
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bação bipolar, mas fora isso, é 
muita especulação e teoria, sem 
dados”.

Artístico e Imaginativo

A lista de grandes mentes 
com perturbação bipolar é longa 
e variada. Hoje, escritores, ato-
res e artistas contemporâneos 
reconhecem o desafio de viver 
com uma perturbação bipolar e 
ajudam na luta contra o estigma. 
Aqui estão alguns exemplos do 
passado e do presente.
•	 O	 pintor	 Vincent Van Gogh 

lutou entre episódios de 
elevada energia e depres-
são, especialmente duran-
te os últimos dois anos de 
vida. Suicidou-se em 1890, 
aos 37 anos, deixando para 
trás uma obra de arte que 
expressa as suas oscilações 
mentais.

•	 A	 carreira	 de	 Rosemary 
Clooney foi interrompida 
por episódios de mania e 
depressão. Clooney, uma 
cantora talentosa com uma 

voz suave, escreveu a sua 
autobiografia em 1977, This 
for Remembrance, que in-
cluía descrições do seu dis-
túrbio.

•	 O	rapper	DMX (Dark Man X), 
nascido Earl Simmons, can-
tor hip-hop e ator, uma ce-
lebridade desde o final dos 
anos 1990. Nas suas letras 
musicais, DMX escreveu so-
bre a dor da perturbação bi-
polar, especialmente no seu 
álbum, It’s Dark and Hell is 
Hot.

•	 O	 título	 do	 livro	 de	 Peter	
Dally sobre Virginia Woolf, 
The Marriage of Heaven and 
Hell: Manic Depression and 
the Life of Virginia Woolf, 
descreve como a escritora 
se debatia com a doença. 
“A necessidade de Virginia 
de escrever era ... para dar 
sentido ao caos mental e 
obter algum controlo sobre 
a loucura”.

•	 O	 autor,	 ator	 e	 apresenta-
dor de talk show Dick Cavett 
tem uma longa luta com a 
perturbação bipolar. Fez te-

rapia para lidar com a doen-
ça e foi uma das primeiras 
celebridades que se dispos 
a discutir as questões da 
doença mental de uma for-
ma aberta e franca.

•	 Escritor	e	poeta	Johann Go-
ethe, é considerado a maior 
mente literária da Alema-
nha. O pensador do século 
XVIII foi o criador do movi-
mento “Sturm und Drang”, 
que falava do “mal-estar” 
do homem na sociedade 
contemporânea utilizando 
uma linguagem de grande 
intensidade e emoção.

•	 Carrie Fisher, foi uma das 
mentes criativas mais co-
nhecidas de Hollywood e 
que também escrevia ex-
tensivamente sobre a sua 
perturbação bipolar. Fisher 
utilizava a sua fama para 
promover a consciencializa-
ção sobre a doença bipolar.

Biografia:
Berg, Stacie Z. (2006). The Link between 
Bipolar and Creativity. Consultado em feve-
reiro, 2021, em https://www.bphope.com/
bipolar-and-creativity-is-there-a-link/ 

Descrição: Imagem de uma pintura que retrata a relação da perturbação bipolar e criatividade. Quadro “A Noite Estrelada”, de Vincent Van Gogh.
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Com o lançamento do seu ál-
bum The Fame, em 2008, o mun-
do foi apresentado à Superstar 
conhecida como Lady Gaga. Des-
de o advento de Madonna, a in-
dústria da música e o seu públi-
co não tinham ainda encontrado 
uma personagem tão descomu-
nal na sua independência, indivi-
dualidade e vontade de provocar. 
Se a loira platinada, de 22 anos, 
queria fama, tinha-a, e de sobra - 
para o bem e para o mal.

Ao longo dos anos seguintes, 
sucessos da Pop Dance, como 
Poker Face, Bad Romance e Born 
This Way “tocaram o coração”, 
intensamente, de fãs de todo o 
mundo. O mesmo aconteceu com 
as suas roupas exuberantes, in-
cluindo o vestido de carne crua 
que ostentou no MTV Vídeo Music 
Awards, em 2010.

 Por sua vez, as lutas dos 
seus fãs – como a homofobia, o 
bullying, a depressão e a difícil 
tarefa de chegarem à verdade de 
si próprios - tocaram a cantora.

“Sentia-me muitas vezes só e 
deprimida enquanto crescia. Não 
teve nada a ver com os meus pais 
- é apenas a química do meu cé-
rebro”, diz Lady Gaga, que fez 30 
anos nesta Primavera.

“Conforme fui crescendo, des-
cobri uma maneira de me liber-
tar daqueles pensamentos mais 
sombrios - através da música. A 
música foi a minha forma de su-
perar muita dor e ansiedade. Se 
nos entregarmos à criatividade e 
à imaginação, isso pode ajudar a 
superar quase tudo e realmente 
permitir que te sintas livre e po-
deroso.”

Poderoso, de facto. Apenas 
dois anos após a sua estreia, a 
revista Time nomeou-a como 

Lady Gaga e o seu triunfo sobre a 
Depressão e a Solidão

Sónia Cherpe - Tradução
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Centro, ADEB

sendo uma das 100 pessoas mais 
influentes do mundo. Apareceu, 
também, repetidamente, entre 
as 100 mulheres mais poderosas 
do mundo da revista Forbes (para 
não mencionar que também apa-
receu entre as celebridades mais 
bem pagas).

Até hoje, produziu cinco ál-
buns de estúdio, tem seis prémios 
Grammy e um Globo de Ouro pelo 
seu papel com a requintada vilã - 
Condessa Elizabeth - em Ameri-
can Horror Story: Hotel. 

Respondendo a desafios dos 
seus fãs gay, tornou-se uma de-
fensora declarada do fim da po-
lítica militar Americana do “não 
pergunte, não diga” e defendeu a 
igualdade ao direito de casamen-
to.

A criação da sua Fundação 
“Born This Way” também foi di-
retamente inspirada pelos seus 
“Pequenos Monstros” – aka Little 
Monsters, como são conhecidas 
as suas legiões de fãs fervorosos. 
Esta designação remonta a uma 
parte da letra de uma música sua, 
escrita pela própria “Mãe Mons-
tro” – aka Mother Monster - tam-
bém conhecida como Lady Gaga – 

Jake Taylor

Descrição: Fotografia de Lady Gaga.

na qual “dá à luz” - “uma raça que 
Não tem preconceito / Não julga/ 
Que tem liberdade sem limites.”) 

Mentores Emocionais
Lady Gaga falou sobre não se 

“encaixar” durante o ensino se-
cundário, ser ridicularizada e de 
se sentir “uma aberração”. Cele-
brar a sua verdade interior tem 
sido o tema central da sua músi-
ca, pelo menos desde The Fame.

No entanto, o “cão preto (Black 
Dog)” não foi algo que tivesse fica-
do para trás com a sua persona. 
Na verdade, ele rosnou no final de 
2013, como uma vingança. Lady 
Gaga interrompeu uma digres-
são no início daquele ano para 
fazer uma cirurgia à anca, mas 
a verdadeira ferida eram os seus 
sentimentos de traição e o sentir-
-se usada devido ao dinheiro que 
podia faturar.

Lady Gaga teve problemas de 
sono, o mundo parecia vazio e a 
sua vitalidade desapareceu. “Eu 
estava com raiva, cínica e tinha 
uma profunda tristeza, como uma 
âncora, a afundar-me onde quer 
que eu fosse”, disse numa entre-
vista à Harper’s Bazaar, alguns 
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meses depois. “Eu simplesmen-
te não queria mais lutar. Eu não 
queria defender-me mais uma 
vez - para mais uma pessoa que 
me mentiu. “ 

A partir de um determinado 
ponto, continua: “Eu realmente 
senti como se estivesse a mor-
rer – a minha luz completamen-
te apagada. Disse a mim mes-
ma: Tudo o que resta lá, mesmo 
apenas uma molécula de luz, 
encontra-a e faz com que se mul-
tiplique. Tens de o fazer por ti. 
Tens de o fazer pela tua música. 
Tens de o fazer pelos teus fãs e 
pela tua família. Tenho sorte de 
ter encontrado uma pequena luz 
guardada algures. “

“Uma pequena luz” é para di-
zer o mínimo. No final de 2014, 
Lady Gaga e o cantor veterano 
de jazz Tony Bennett lançaram 
Cheek to Cheek, um álbum de 
clássicos do jazz que ganhou um 
Grammy. Lady Gaga deixou cla-
ro que a medicação é uma parte 
importante do seu plano de tra-
tamento. Trabalhar com Bennett, 
no entanto, foi um abrigo crucial 
para a sua luz interior bruxule-
ante. O músico octogenário era 
um colega artista sem segundas 
intenções, ofereceu-lhe não ape-
nas “calor”, mas conselhos úteis.

“Tony é um homem muito sá-

bio e sensível”, disse Lady Gaga. 
“Quando começámos a trabalhar 
no álbum, ele percebeu que eu 
estava num “lugar mau”, emocio-
nalmente. Eu estava num estado 
tão terrível que começava a cho-
rar enquanto gravávamos. Tony 
disse-me que eu tinha de apren-
der a controlar a minha respi-
ração para que pudesse cantar 
mesmo se estivesse a chorar.”

Ryan Murphy, diretor da popu-
lar série da TV Americana - Hor-
ror Story - foi outro mentor emo-
cional. Lady Gaga disse que Mur-
phy “tornou-se muito importante 
na minha vida ... Ele permitiu-me 
ser capaz de me encontrar no-
vamente e superar os meus me-
dos e ansiedades. Demorei mui-
to tempo para voltar a um lugar 
mais saudável novamente.” 

Largando a dor
A jovem Stephanie começou a 

tocar piano aos 4 anos e mais tar-
de teve treino clássico. Também 
teve aulas de atuação durante 10 
anos no Lee Strasberg Theatre 
and Film Institute, participou em 
atuações no ensino secundário e 
até ganhou um papel num episó-
dio dos Sopranos quando tinha 15 
anos.

Embora juntar-se ao elenco 
de American Horror Story possa 

parecer uma mudança certa para 
a diva Pop, tal como a colabora-
ção com Bennett, na verdade re-
flete uma mudança da sua per-
sonagem para uma outra, mais 
congruente com a Mulher no seu 
núcleo.

A manipuladora e egoísta Con-
dessa Elizabeth foi um esforço 
para a artista. Na vida real, afir-
ma Lady Gaga, é gentil, compas-
siva, engraçada, sempre pronta 
para se divertir com os amigos. 
Mergulhar na indiferença e mal-
dade da personagem nem sem-
pre foi fácil - e também não foi 
fácil sair dela, o que diz ter afeta-
do o seu ex-noivo, ator e modelo 
Taylor Kinney, do Chicago Fire. 
Por outro lado, “entendo a sua 
solidão e sensação de isolamen-
to”, diz Lady Gaga sobre a aris-
tocrata “bebedora de sangue”, 
com séculos de idade. “Escavar” 
as suas próprias memórias de 
infância, ajudou-a a conectar-se 
com estas características da per-
sonagem.

Lady Gaga revisitou um aspe-
to especialmente doloroso de seu 
passado na música Til It Happens 
to You, escrita para o documen-
tário The Hunting Ground. A can-
ção foi nomeada para um Oscar, 
em 2015, na categoria de melhor 
canção original e tornou-se um 

Descrição: Fotografia da Lady Gaga a receber um prémio na MTV Video Music Awards, 2020.
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hino para sobreviventes de abu-
so sexual. Após anos de negação 
e silêncio, Lady Gaga trabalhou 
para lidar com os sentimentos de 
culpa, vergonha e danos em Te-
rapia. Ainda assim, as emoções 
- cruas - ressurgiram enquanto 
elaborava a música com a com-
positora veterana Diane Warren. 
A recompensa: livrar-se da an-
gústia solitária e encontrar força 
nos números. À maneira de Lady 
Gaga, está a fazer o que pode 
para espalhar essa sensação de 
libertação. “Estou aqui porque... 
vejo muitas pessoas que têm se-
gredos e que as estão a matar”, 
disse ela durante um painel de 
discussão para a série de vídeos 
TimesTalks. “Não queremos que 
mantenhas essa dor, aí dentro, 
e que te deixes apodrecer como 
uma maçã velha. Livra-te de todo 
esse lixo. Vamo-nos livrar disso 
juntos.”

 
A próxima fase, o próximo palco
A antiga Stefani Joanne An-

gelina Germanotta deseja que as 
pessoas “amem o meu verdadei-
ro eu, não a ideia de mim que eles 
pensam que conhecem (dos me-
dia). Esta provavelmente foi uma 
das minhas maiores lutas como 
ser humano”, reflete. Talvez Lady 
Gaga divulgue, com tanta paixão, 
a autoaceitação porque é algo 
que lhe tem sido muito difícil.

“Eu inventei-me, inventei a 
Lady Gaga - fiz a curadoria da 
minha própria vida para ser uma 
expressão da minha dor”, ex-
plicou em comentários no Cen-
tro de Inteligência Emocional de 
Yale, em outubro passado. “Foi 
assim que superei a minha de-
pressão, criando alguém que eu 
senti que era mais forte do que 
eu, mas nada consertou como 

fui feita geneticamente.” “Não 
importa quanto sucesso tenhas, 
não importa quantas pessoas te 
aceitam, a pessoa que realmente 
precisa aceitar-se és tu própria.” 

A divisão Gaga/Germanotta foi 
curada? Não mais contente em 
apenas ficar na sombra protetora 
criada por sua persona grandio-
sa, esta performer mutável pode 
estar pronta para a sua transfor-
mação mais impressionante até 
agora.

“As pessoas esperam sempre, 
ou querem, que eu seja selva-
gem”, diz. “mas agora eu só que-
ro ser uma rapariga normal!”

Biografia:
Taylor, Jake. (2016). Lady Gaga: On the right 
track. Consultado em fevereiro, 2021, em 
https://www.hopetocope.com/lady-gaga-
-and-her-triumph-over-depression-and-lo
neliness/?fbclid=IwAR0ruCF9zPp7ooSGI
nUDXR5YfJhOeJQpwFIaROxyov2zPUhKa-
mSm9-tPEMA 

Descrição: Fotografia da Lady Gaga
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Durante o ano 2020, no âmbito do Programa de Financiamento a 
Projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação – INR I.P., a Asso-
ciação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares – ADEB,  im-
plementou e desenvolveu o projeto com o título “(Re)Habilitar para a 
Empregabilidade das pessoas com Depressão e doença Bipolar”, de 
acordo com a tipologia B) Empregabilidade e Qualificação-  “promoção 
de iniciativas de estímulo à empregabilidade, com vista à experiência, 
ocupação profissional e/ou emprego das pessoas com deficiência, bem 

como à capacitação das entidades empregadoras para a inclusão das pessoas com deficiência”. 
O ano de 2020 ficou marcado pelo início da pandemia da doença “COVID-19” e pelas suas consequên-

cias nefastas, quer em termos de saúde pública quer pelo considerável aumento do desemprego. Assim, 
a execução deste projeto ganhou uma importância fulcral no apoio aos nossos associados, pessoas com o 
diagnóstico de depressão e bipolar, que apresentam por si só desvantagens e foram ainda mais atingidas 
pelo desemprego. Das pessoas que foram acompanhadas na ADEB em 2020, 35% tinham necessidade de 
Apoio e Orientação Profissional (AOP).  

No decorrer deste projeto beneficiaram 151 pessoas tendo a sua execução dois objetivos muito distintos. 
Por um lado, dar às pessoas com diagnóstico de doença mental a possibilidade de terem um apoio de pro-
moção da sua empregabilidade com vista à experiência, ocupação profissional e/ao emprego, e lidar com as 
novas exigências que o ano de 2020 impôs aos profissionais. Este apoio foi também integrado no processo 
de reabilitação psicossocial na ADEB, como fazendo parte do seu projeto de vida. 

Por outro lado, capacitar as empresas, através dos seus trabalhadores (pessoas sem diagnóstico de do-
ença mental) e chefias, na obtenção de conhecimento e informação e na possibilidade de terem um espaço 
de esclarecimento de dúvidas no que diz respeito à doença unipolar e bipolar desconstruindo assim crenças 
pré-estabelecidas permitindo a convivência sem estigma no local de trabalho e promover locais de trabalho 
mais saudáveis. 

1. Capacitação de pessoas com diagnóstico de perturbação depressiva e bipolar
A ADEB apoiou 69 pessoas com o diagnóstico de depressão e doença bipolar através de um conjunto de 

ações individuais e de grupo, que promoveram o desenvolvimento de competências - sociais e de procura de 
emprego. Conforme se pode observar no quadro abaixo, estes utentes integraram as seguintes valências:

Com estas dinâmicas, conseguiu-se integrar 18.85% dos sócios abrangidos pelo projeto no mercado de 
trabalho e 10.15% em formação profissional.

Acresce que se contribuiu também para melhorar significativamente a integração socioprofissional das 
pessoas empregadas.

Estado da saúde mental em Portugal
(Re)Habilitar para a Empregabilidade 

das pessoas com Depressão e doença 
Bipolar – INR I.P. 2020

Ana Berrincha
Psicóloga Clínica da Sede Nacional, ADEB

Sónia Cherpe
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Centro, ADEB

Lídia Águeda
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Norte, ADEB
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1. Capacitação de pessoas com diagnóstico de perturbação depressiva e bipolar 
A ADEB	apoiou	69 pessoas	com	o	diagnóstico	de	depressão	e	doença	bipolar	através	de	um	
conjunto	 de	 ações	 individuais	 e	 de	 grupo,	 que	 promoveram	 o	 desenvolvimento	 de	
competências	 - sociais	 e	 de	 procura	 de	 emprego.	 Conforme	 se	 pode	 observar	 no	 quadro	
abaixo,	estes	utentes	integraram	as	seguintes	valências: 

Valências  
Apoio	Individual	– Psicologia	Clínica	e	da	Saúde 88.40% 
Apoio	e	Orientação	Profissional 50.72% 
Grupo	de	Entre	- Ajuda	na	Procura	de	Emprego-GEPE 20.30% 
Roteiro	de	Empregabilidade 26.08% 
Grupo	Terapêutico	de	Stress	e	Ansiedade-GTSA 35% 

 

Com	 estas	 dinâmicas,	 conseguiu-se	 integrar	 18.85%	 dos	 sócios	 abrangidos	 pelo	 projeto	 no	
mercado	de	trabalho	e	10.15%	em	formação	profissional. 

Acresce	 que	 se	 contribuiu	 também	 para	 melhorar	 significativamente	 a	 integração	
socioprofissional	das	pessoas	empregadas. 

 

 

2. Capacitação de Empresas Públicas e Privadas 
As	 Ações	 de	 Capacitação	 decorreram	 no	 distrito	 de	 Braga,	 Aveiro,	 Setúbal,	 Faro	 e	 Lisboa	
tendo	sido	privilegiadas	as	parcerias	com	as	Câmaras	Municipais	e	Hospitais,	nomeadamente	
através	do	departamento	de	psiquiatria,	para	a	dinamização	das	ações	junto	dos	técnicos	que	
apoiam	pessoas	com	o	diagnóstico	de	depressão	e	bipolar.	No	que	diz	respeito	às	empresas	
privadas	a	intervenção	foi	direcionada	para	os	colaboradores	que	trabalham	junto	de	pessoas	
com	 estes	 diagnósticos.	 Aqui	 a	 literacia	 em	 saúde	 mental	 torna-se	 essencial	 para	 que	 a	
integração	socioprofissional	se	concretize	verdadeiramente.	Beneficiaram	destas	atividades	82 
pessoas. 

Nos	quadros	abaixo	encontram-se	as	entidades	e	o	nº	de	participantes	por	cada	ação. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Melhoria Crises

Dimuição Baixas

Diminuição Internamentos

Diminuição Risco Suicídio

(Re)Integração Mercado de Trabalho

(Re)Integração/Continuação Formação|Habilitação

Resultados Empregabilidade Inclusiva 
População - Doença Mental  

N=69 
INR.ADEB 2020 

Indicadores Empregabilidade |Ganhos Terapêuticos
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 2. Capacitação de Empresas Públicas e Privadas
As Ações de Capacitação decorreram no distrito de Braga, Aveiro, Setúbal, Faro e Lisboa tendo sido pri-

vilegiadas as parcerias com as Câmaras Municipais e Hospitais, nomeadamente através do departamento 
de psiquiatria, para a dinamização das ações junto dos técnicos que apoiam pessoas com o diagnóstico de 
depressão e bipolar. No que diz respeito às empresas privadas a intervenção foi direcionada para os cola-
boradores que trabalham junto de pessoas com estes diagnósticos. Aqui a literacia em saúde mental torna-
-se essencial para que a integração socioprofissional se concretize verdadeiramente. Beneficiaram destas 
atividades 82 pessoas.

Nos quadros abaixo encontram-se as entidades e o nº de participantes por cada ação.
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1. Capacitação de pessoas com diagnóstico de perturbação depressiva e bipolar 
A ADEB	apoiou	69 pessoas	com	o	diagnóstico	de	depressão	e	doença	bipolar	através	de	um	
conjunto	 de	 ações	 individuais	 e	 de	 grupo,	 que	 promoveram	 o	 desenvolvimento	 de	
competências	 - sociais	 e	 de	 procura	 de	 emprego.	 Conforme	 se	 pode	 observar	 no	 quadro	
abaixo,	estes	utentes	integraram	as	seguintes	valências: 

Valências  
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Apoio	e	Orientação	Profissional 50.72% 
Grupo	de	Entre	- Ajuda	na	Procura	de	Emprego-GEPE 20.30% 
Roteiro	de	Empregabilidade 26.08% 
Grupo	Terapêutico	de	Stress	e	Ansiedade-GTSA 35% 

 

Com	 estas	 dinâmicas,	 conseguiu-se	 integrar	 18.85%	 dos	 sócios	 abrangidos	 pelo	 projeto	 no	
mercado	de	trabalho	e	10.15%	em	formação	profissional. 

Acresce	 que	 se	 contribuiu	 também	 para	 melhorar	 significativamente	 a	 integração	
socioprofissional	das	pessoas	empregadas. 

 

 

2. Capacitação de Empresas Públicas e Privadas 
As	 Ações	 de	 Capacitação	 decorreram	 no	 distrito	 de	 Braga,	 Aveiro,	 Setúbal,	 Faro	 e	 Lisboa	
tendo	sido	privilegiadas	as	parcerias	com	as	Câmaras	Municipais	e	Hospitais,	nomeadamente	
através	do	departamento	de	psiquiatria,	para	a	dinamização	das	ações	junto	dos	técnicos	que	
apoiam	pessoas	com	o	diagnóstico	de	depressão	e	bipolar.	No	que	diz	respeito	às	empresas	
privadas	a	intervenção	foi	direcionada	para	os	colaboradores	que	trabalham	junto	de	pessoas	
com	 estes	 diagnósticos.	 Aqui	 a	 literacia	 em	 saúde	 mental	 torna-se	 essencial	 para	 que	 a	
integração	socioprofissional	se	concretize	verdadeiramente.	Beneficiaram	destas	atividades	82 
pessoas. 

Nos	quadros	abaixo	encontram-se	as	entidades	e	o	nº	de	participantes	por	cada	ação. 
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Nome da 
entidade Distrito Entidade Publica / Privada Formato Data 

C. M. de Faro Faro Publica On-line 08-10-2020 
C. M. de Setúbal Setúbal Publica On-line 07-12-2020 
C. M. de Braga Braga Publica On-line 03-12-2020 
C. M. de Aveiro Aveiro Publica On-line 13-10-2020 
El Corte Inglês Lisboa Privado On-line 17-09-2020 

Portugália Lisboa Privado On-line 09-12-2020 
 

 Caracterização dos Técnicos / Familiares 
Abrangidos 

 Género  
 M F Total 
C.M de Faro 3 5 8 
C.M. de Setúbal 1 8 9 
C. M. de Braga 2 2 4 
C.M. de Aveiro 6 6 12 
El Corte Inglês 16 29 45 
Portugália 1 3 4 
   82 

 

Assim,	 este	 projeto	 permitiu	 o	 empowerment das	 pessoas	 abrangidas	 através	 de	 um	
acompanhamento	personalizado	complementar:	desde	o	acolhimento	do	candidato;	construção	
do	 perfil	 profissional;	 pesquisa	 de	 postos	 de	 trabalho	 e	 job matching;	 construção	 do	 plano	
individual	de	formação/inserção;	formação	e	inserção	em	posto	de	trabalho	e	acompanhamento	
pós- colocação.	 As	 ações	 de	 grupo	 permitiram	 não	 só	 a	 aquisição	 de	 conhecimentos,	
estratégias	 e	 ferramentas	 na	 área	 da	 empregabilidade,	 como	 também	 minimizar	 a	
desmotivação,	 o	 isolamento	 e	 a	 tendência	 depressiva	 a	 que	 o	 desemprego	 muitas	 vezes	
conduz.	 Todavia,	 estes	 objetivos	 só	 foram	 alcançados	 com	 o	 acompanhamento	 psicossocial	
individual,	 em	 paralelo,	 que	 permitiu	 às	 pessoas	 com	 perturbação	 do	 humor	 melhorar	
significativamente	 o	 conhecimento	 e	 a	 consciencialização	 da	 doença,	 ajudando	 a	 prevenir	 e	
reconhecer	os	primeiros	sintomas	de	crise,	diminuir	a	ideação	suicida,	aumentar	a	autoestima e	
autoconfiança,	 bem	 como	 promover	 relações	 interpessoais	 mais	 saudáveis.	 Como	
consequências	 positivas,	 os	 utentes	 apoiados	 podem	 ter	 um	 papel	 mais	 ativo	 junto	 da	
sociedade;	 terá	 havido	 diminuição,	 por	 um	 lado,	 dos	 custos	 ao	 nível	 das	 hospitalizações,	
número	de	consultas	de	psiquiatria,	de	baixa	médica	(ou	outros	apoios	sociais)	e	do	 impulso	
para	 o	 suicídio;	 por	 outro,	 houve	 o	 aumento	 de funcionalidade,	 produtividade	 e	
consequentemente	diminuição	dos	custos	com	o	desemprego. 

Consideramos	 que	 este	 projeto	 foi	 ao	 encontro	 aos	 pressupostos	 da	 área	 de	 tipologia	 B)	
Empregabilidade	e	Qualificação,	do	 INR,	pois	direcionou	as	suas	atividades	para	as	pessoas	
com	deficiência/incapacidade	e	para	a	capacitação	das	entidades	empregadoras.	Concluímos,	
face	 aos	 resultados	 obtidos,	 que	 foi	 de	 uma	 enorme	 importância	 para	 a	 integração	
socioprofissional	das	pessoas	com	diagnóstico	de	depressão	e	bipolar	 terem	beneficiado	das	
atividades	que foram	propostas	e	realizadas.	 
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Assim, este projeto permitiu o empowerment das pessoas abrangidas através de um acompanhamento 
personalizado complementar: desde o acolhimento do candidato; construção do perfil profissional; pesqui-
sa de postos de trabalho e job matching; construção do plano individual de formação/inserção; formação e 
inserção em posto de trabalho e acompanhamento pós- colocação. As ações de grupo permitiram não só 
a aquisição de conhecimentos, estratégias e ferramentas na área da empregabilidade, como também mi-
nimizar a desmotivação, o isolamento e a tendência depressiva a que o desemprego muitas vezes conduz. 
Todavia, estes objetivos só foram alcançados com o acompanhamento psicossocial individual, em parale-
lo, que permitiu às pessoas com perturbação do humor melhorar significativamente o conhecimento e a 
consciencialização da doença, ajudando a prevenir e reconhecer os primeiros sintomas de crise, diminuir a 
ideação suicida, aumentar a autoestima e autoconfiança, bem como promover relações interpessoais mais 
saudáveis. Como consequências positivas, os utentes apoiados podem ter um papel mais ativo junto da so-
ciedade; terá havido diminuição, por um lado, dos custos ao nível das hospitalizações, número de consultas 
de psiquiatria, de baixa médica (ou outros apoios sociais) e do impulso para o suicídio; por outro, houve o 
aumento de funcionalidade, produtividade e consequentemente diminuição dos custos com o desemprego.

Consideramos que este projeto foi ao encontro aos pressupostos da área de tipologia B) Empregabilida-
de e Qualificação, do INR, pois direcionou as suas atividades para as pessoas com deficiência/incapacidade 
e para a capacitação das entidades empregadoras. Concluímos, face aos resultados obtidos, que foi de uma 
enorme importância para a integração socioprofissional das pessoas com diagnóstico de depressão e bipo-
lar terem beneficiado das atividades que foram propostas e realizadas. 

O projeto “Promover e Estimular a participação desportiva, cultural 
e criativa das pessoas com patologia unipolar e bipolar” abrangeu o 
desenvolvimento de atividades diversificadas ajustadas às necessida-
des dos Associados, no âmbito da promoção da participação artística, 
cultural, recreativa e desportiva, proporcionando a 143 pessoas, das 
quais 113 com patologia e 30 pessoas familiares, amigos e técnicos, a 
possibilidade de desenvolverem e utilizarem o seu potencial criativo, 
artístico e intelectual.

Houve uma adaptação do projeto no final do primeiro trimestre de 2020 considerando a realidade vivida 
devido à situação pandémica COVID-19, com o objetivo de colmatar e minimizar as necessidades encontra-
das nos sócios consequentes da solidão e isolamento social. 

Desta forma, a promoção cultural e desportiva, integrou atividades físicas e desportivas, culturais e re-
creativas com um total de 17 sessões; sessões temáticas e oficinas com um total de 4 sessões; atividades 
culturais e recreativas com um total de 22 sessões; grupo de cantares com um total de 21 sessões; 3 expo-
sições de pintura, desenho e fotografia; recolha de musicas para gravação de CD; clube das histórias com 
um total de 8 sessões; recolha de prosas e poesias, para a edição de uma antologia poética; e recolha de 
vídeos.  As sessões foram dinamizadas num formato misto, ou seja, presencial e online, através de diversas 

Promover e Estimular a participação 
desportiva, cultural e criativa das 
pessoas com patologia unipolar 

e bipolar – INR I.P. 2020
Vera Pinto
Terapeuta Socioeducativa da Delegação Regional do Centro, ADEB

Luís Oliveira
Neuropsicólogo da Sede Nacional da ADEB e Vice-Presidente da Direção da ADEB
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plataformas permitindo o acesso livre e simplificado aos participantes. No total realizaram-se 72 sessões, 
sendo que 50 sessões foram dinamizadas em modelo online e as restantes 22 em formato presencial, tota-
lizando 314 presenças.

Foram estabelecidas parcerias com outras entidades como - Centro Hospitalar de Baixo Vouga; Câmara 
Municipal do Porto; Centro Hospitalar do Algarve; Câmara Municipal de Faro; Câmara Municipal de Aveiro; 
Câmara Municipal de Setúbal; e Câmara Municipal de Braga - que trabalharam em parceria na divulgação 
do Projeto e na cooperação na implementação das atividades planeadas.

As parcerias indicadas anteriormente, foram importantes na medida que possibilitaram a dinamização 
do projeto e impulsionaram a sua divulgação, abrangendo mais pessoas. Criando desta forma, sinergias e 
uma rede de suporte na promoção do projeto, envolvendo atores locais.

Durante a sua execução, este demonstrou potencial para ser replicado por outras entidades pelo reco-
nhecimento, criação e utilização de recursos e de instrumentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em 
si mesmos e no meio envolvente e pelo acréscimo de bem-estar – psicológico individual e grupal ao nível 
familiar e sociocultural que este promoveu/possibilitou a todos os intervenientes. A informação sobre este 
continuará a vigorar nos meios de comunicação da ADEB (i.e., site da ADEB) para consulta dos interessados.

 

Considerando o momento atual, o Projeto desenvolveu-se em grande parte, através do modelo online, 
para que de uma forma simples conseguíssemos alcançar todo o público-alvo. Procedeu-se à dinamiza-
ção de atividades através de plataformas virtuais como o ZOOM e Microsoft Teams, permitindo uma maior 
flexibilidade de horários e um acesso mais alargado e simplificado. A vertente online permitiu aumentar o 
desenvolvimento de capacidades artísticas, pessoais e digitais, facilitando a socialização dos sócios a nível 
nacional.

Através da realização das atividades dinamizadas por equipas multidisciplinares, os participantes de-
senvolveram as suas competências, dinamizaram e envolveram-se nas atividades e nos projetos de música, 
leitura, escrita, na realização de vídeos e participação em exposições de desenho, pintura e fotografia, ses-
sões de cinema, bem como na prática de atividade física.  

A avaliação do projeto foi realizada através de Questionários de Avaliação da participação e habilitação 
que avalia os seguintes parâmetros: interesses e pertinência da atividade; relevância do conteúdo transmi-
tido na atividade; promoção do bem-estar no decorrer da atividade; importância da atividade em contexto 
de grupo e organização da atividade, concluiu-se que os benefícios e níveis de satisfação dos associados e 
outros participantes nas ações dinamizadas, atingiu, na globalidade, o nível de muito satisfeito.

Concluímos assim, que o projeto procurou responder às necessidades identificadas dos associados da 
ADEB. Considerando as necessidades dos sócios demonstradas ao longo de um ano atípico verificou-se que 
este projeto teve  um impacto   positivo, pois procurou colmatar o isolamento social através da promoção 
de oportunidades de participação dos associados em atividades físicas,  de lazer e criativas que dinamiza-
ram os seus recursos internos, no reconhecimento das suas capacidades e competências, com o desen-
volvimento de áreas de interesse que permitiram obter maiores níveis de funcionamento e autonomia no 
sistema familiar e na comunidade.
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No ano de 2006, atendendo às orientações definidas pelo Programa 
de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), e pela 
orgânica do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Decreto-
-Lei nº 211/2006, de 27 de outubro), o Secretariado Nacional para a Re-
abilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (SNRIPD) foi re-
organizado dando lugar ao atual Instituto Nacional para a Reabilitação, 
I.P. (INR). Com a orgânica aprovada pelo Decreto-Lei  nº  217/2007, de  

29  de  Maio,  o  INR,  I.  P., foi considerado “um instituto público dotado de autonomia administrativa e pa-
trimónio próprio, sob tutela e superintendência do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, que tem 
por missão assegurar o  planeamento,  execução  e  coordenação  das  políticas  nacionais  destinadas  a 
promover  os  direitos  das  pessoas  com  deficiência” (INR, 2020).  O INR, I. P.,tinha como órgãos: o  diretor 
(coadjuvado por dois subdiretores) e o conselho científico. Em 2012, de acordo com a orgânica aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 31/2012, de 9 de fevereiro o, o INR, I. P., é “um instituto público, integrado na administração 
indireta do estado, dotado de autonomia administrativa e património próprio, sob superintendência do Mi-
nistério da Solidariedade e da Segurança Social e tutela do respetivo ministro” (INR, 2020). A visão de futuro 
do INR, I.P. passa pela construção de uma sociedade participativa e inclusiva, no qual a sociedade encara o 
cidadão na sua diferença, potenciando as suas capacidades e a sua autonomia. O INR propõe-se inovar nas 
iniciativas e actividades de forma sensível e adequada aos contextos, no sentido da concretização da sua 
visão “Uma Pessoa um Cidadão”. As suas atribuições passam pela promoção da: implementação da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; a elaboração de directrizes de política nacional de 
prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência; acompanhamento e avalia-
ção da execução das políticas nacionais, em articulação com os organismos sectorialmente competentes; 
a instituição de mecanismos de coordenação interministerial na área dos direitos das pessoas com defici-
ência; a formação, a investigação e a certificação ao nível científico e tecnológico na área da reabilitação; 
cooperação com os parceiros sociais e as organizações não-governamentais (ONG), bem como com outras 
entidades públicas e privadas com responsabilidades sociais e representativas da sociedade; Fiscalização 
da aplicação da legislação relativa aos direitos das pessoas com deficiência; Instrução dps processos de 
contra-ordenação na área dos direitos das pessoas com deficiência; Emissão de pareceres sobre as normas 
da acessibilidade universal e da área de prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com 
deficiência; Apoio as organizações não-governamentais de pessoas com deficiência e avaliação dos relató-
rios de atividades e contas (INR, 2020).

Assim, como tem vindo a ser usual, tendo por base o “Programa de Financiamento a projetos pelo INR, 
I.P., às ONG”, a ADEB, no ano de 2020, submeteu três candidaturas que foram aceites enquadradas nos 
seguintes eixos e denominações:

1. Eixo B: (Re)Habilitar para a Empregabilidade das Pessoas com Depressão e Doença Bipolar
2. Eixo C: Promover e Estimular a participação desportiva, cultural e criativa das pessoas com patologia 

unipolar e bipolar;
3. Eixo D: informar e sensibilizar para uma cidadania mais ativa das pessoas com diagnóstico de doença 

bipolar, unipolar e outras comorbilidades, seus familiares e da comunidade em geral.
No presente artigo, daremos a conhecer o projeto do Eixo D: “Informar e sensibilizar para uma cidadania 

mais ativa das pessoas com diagnóstico de doença bipolar, unipolar e outras comorbilidades, seus familia-

Informar e sensibilizar para uma 
cidadania mais ativa das pessoas com 

diagnóstico de doença bipolar, unipolar e 
outras comorbilidades, seus familiares e 
da comunidade em geral – INR I.P. 2020

Anabela Santos
Psicóloga Clínica da Delegação Região Centro, ADEB

Luís Oliveira
Neuropsicólogo da Sede Nacional da ADEB e Vice-Presidente da Direção da ADEB
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30 res e da comunidade em geral”. Poderá encontrar informações sobre os restantes projectos ao longo da 
presente Revista Bipolar e no site da ADEB www.adeb.pt. 

Projeto do Eixo D: “Informar e sensibilizar para uma cidadania mais ativa das pessoas com diagnóstico 
de doença bipolar, unipolar e outras comorbilidades, seus familiares e da comunidade em geral”.

Atendendo às necessidades identificadas junto dos associados, o presente projeto teve como objetivo 
primordial informar e sensibilizar pessoas com diagnóstico de doença do foro psiquiátrico (perturbação 
bipolar, unipolar e outras comorbilidades), familiares e comunidade em geral acerca da importância da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assim como dos mecanismos de defesa dos di-
reitos humanos e dos conceitos de autodeterminação, self-advocacy e autorrepresentação para uma efetiva 
implementação e cumprimento da mesma com vista a uma sociedade mais participativa, inclusiva e justa. 
Tendo por base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no âmbito da promoção do 
combate e desmistificação da identidade estigmatizada e a relutância da sociedade para se envolver com 
pessoas com doenças mentais crónicas, o projeto compreendeu uma panóplia de ações/atividades a nível 
nacional – Linha SOS ADEB (via telefone), Aconselhamento Jurídico, Ações de informação e Sensibilização 
(dinamização de Sessões Psicopedagógicas, partilha e divulgação de artigos científicos), Entrega e dis-
tribuição da Convenção (em formato físico e online), Gravação da Convenção (envolvendo cidadãos com 
perturbações do foro psiquiátrico, familiares, amigos, técnicos e ainda a sociedade civil, nomeadamente 
personalidades ligadas à área da Politica, da Cultura, da Medicina, das Ciências Sociais e Humanas, entre 
outras) que possibilitaram a elevação do conhecimento e desenvolvimento/potencialização psicossocial dos 
intervenientes. 

Atendendo à avaliação quantitativa, no presente projeto, em termos globais, isto é, considerando todas 
as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2020, no âmbito do projeto “Informar e sensibilizar para uma 
cidadania mais ativa das pessoas com diagnóstico de doença bipolar, unipolar e outras comorbilidades, 
seus familiares e da comunidade em geral” foram abrangidas 469 pessoas contabilizando-se 632 presenças 
nas atividades. Este número compreende pessoas com diagnóstico de doença mental (unipolar, bipolar e/ou 
outras comorbilidades), familiares/amigos/comunidade em geral e técnicos de diversas áreas. Por sua vez, 
a avaliação qualitativa permaneceu no nível Muito Adequado e Adequado em todas as actividades realizadas.

Atualmente, o panorama mundial vivenciado, despoletado pela pandemia do covid19, causada pelo vírus 
SARS-CoV-2, condiciona e condicionará uma grande parte dos comportamentos dos cidadãos, nomeada-
mente os pró-saúde e pró-sociais direcionando-nos para a emergência de doenças do foro mental e de 
exclusão social (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020). Como tal, torna-se empiricamente necessário 
um ajuste na saúde mental, de modo a minimizar os impactos negativos da crise e atuar preventivamente. 
Com efeito, é imprescindível que todos os cidadãos, quer tenham ou não um diagnóstico de doença mental, 
estejam bem informados sobre os seus Direitos – objetivo fulcral do presente projeto.

Efetivamente, menosprezar as repercussões psicossociais que o cenário geral da pandemia causa sobre 
as pessoas, nomeadamente em pessoas com maior vulnerabilidade e em situação de fragilidade, como é o 
caso das pessoas com diagnóstico de perturbações de humor, pode tornar-se um fator notavelmente limi-
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31tante para que o próprio país con-
siga superar uma crise de saúde 
pública com impactos socioeco-
nómicos e financeiros como os da 
covid19 (Cullen, Gulati, & Kelly, 
2020; Ho et al., 2020; Organização 
Mundial de Saúde [OMS], 2020). 

Neste contexto, o presente 
projeto permitiu não só respon-
der às necessidades identificadas 
dos associados da ADEB na fase 
pré-covid, como se verificou a sua 
pertinência durante as exigências 
de todo o decorrer do ano atípi-
co de 2020. Permitiu combater o 
estigma a par do aumento da li-
teracia atendendo aos temas en-
volventes do projeto, a exclusão 
e isolamento social, o reconheci-
mento e/ou desenvolvimento das 
suas competências a nível mul-
tidimensional, a valorização pes-
soal enquanto ser individual e co-

letivo, o aumento da participação 
e comunicação ativas na socie-
dade e consequente aumento da 
eficácia do exercício da cidadania 
e de uma sociedade inclusiva com 
mais igualdade de participação e 
sem restrições. Enfatizou-se a 
possibilidade do diálogo/debate 
entre a Direção, a equipa multi-
disciplinar da ADEB (constituída 
por técnicos superiores da área 
da Psicologia, Neuropsicologia, 
Serviço Social, Advocacia, Anima-
ção Sociocultural, entre outros), 
a massa associativa da ADEB, 
outros profissionais de áreas di-
ferenciadas (ie. Psiquiatria, políti-
ca, entre outras) e a comunidade 
em geral em torno das proble-
máticas envolventes. Esta troca 
de ideias/experiências permitiu 
o crescimento individual e cole-
tivo ampliando os conhecimentos 

e enriquecendo a nossa visão da 
sociedade e o mundo em que vi-
vemos elevando assim o nível de 
literacia.

É de salientar, que dada a sua 
pertinência, a ADEB pretende 
continuar a desenvolver o traba-
lho até agora desenvolvido dentro 
desta temática junto dos seus as-
sociados, famílias e comunidade.

Bibliografia:
Decreto-Lei nº 31/2012 de 9 de fevereiro. 
Diário da República n.º 29/2012, Série I. Mi-
nistério da Solidariedade e da Segurança 
Social. Lisboa.
Instituto Nacional para a Reabilitação. 
(2020). Historial do INR. Consultado em 
março de 2021, do website https://www.inr.
pt/ 
Portaria nº 220/2012, de 20 de Julho. Diário 
da República n.º 140/2012, Série I. Ministé-
rios das Finanças e da Solidariedade e da 
Segurança Social. Lisboa.

Descrição: Fotografias da autoria de um dos participante no projeto. Sócio da ADEB n.º 4689, Duarte Barrilaro Ruas Ator, bailarino, 
acrobata, poeta, filosofo, escritor e visionário
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Numa das primeiras manhãs 
de Outono de 2010, metemo-nos 
a caminho do primeiro destino no 
nosso roteiro: o Hospital Psiquiá-
trico Miguel Bombarda, nas ime-
diações do antigo Campo Santa-
na.

Demoramo-nos no pátio, a 
apreciar o edifício. O convento de 
São Francisco de Paula, fundado 
em 1717, ocupou-o até à extinção 
das ordens religiosas. Em 1835 
recebeu o real colégio militar e, 
em 1848, depois da transferência 
deste para o convento de Mafra, 
foi a vez do manicómio, por or-
dem do primeiro-ministro, João 
Oliveira e Daun (1790-1876). À 
direita de quem transpõe a en-
trada mais nobre, uma lápide em 
mármore evoca-o: «ao Marechal 
Duque de Saldanha, fundador do 
primeiro hospital de alienados 
(rilhafoles)». Foi, à época, uma 
iniciativa pioneira, que, a partir de 
1892, conheceu um novo impulso 
sob a direção do eminente clínico 

Biografia: Médico Psiquiatra 
Miguel Bombarda - “Uma morte estúpida”

Miguel Bombarda, tanto 
sob o ponto de vista tera-
pêutico como da organi-
zação. «têm o seu lugar 
os melancólicos como 
o têm os epiléticos, os 
alcoólicos, os agitados, 
e entre estes os muitos 
que para lá têm vomitado 
as celas mudas e lúgu-
bres da penitenciária», 
descrevia um repórter da 
revista Brasil-Portugal 
em 1899.

Por volta das 11 da 
manhã de segunda-feira, 
3 de outubro de 1910, o 
diretor de rilhafoles des-
ceu dos seus aposentos, 
no segundo andar, para 
o gabinete no piso térreo, 
pelo enorme prestígio de 
que gozava, Bombarda 

era imprescindível às hostes re-
publicanas: não só servia de elo 
entre a maçonaria e a carboná-
ria como se tinha comprometi-
do a liderar os grupos civis que 
deveriam sublevar o quartel de 
artilharia 1 na madrugada se-
guinte. Antecipava, por isso, um 
dia preenchido entre a azáfama 
no hospital e os intensos prepa-
rativos revolucionários. sentado 
à secretária, com o retrato a óleo 
do duque de Saldanha sobre a ca-
beça, ainda nem tinha aquecido a 
poltrona quando lhe anunciaram 
uma visita. O nome não lhe era 
estranho: Aparício Rebelo dos 
Santos. Claro que se lembrava, 
Tenente do Estado-Maior, pa-
ranoico, estivera internado dois 
meses, recebera alta por insis-
tência do pai. Tinham-lhe dito que 
os melhores psiquiatras de Fran-
ça o haviam curado, mas o ilustre 
clínico duvidava. Mandou que ele 
entrasse.

Vladimiro Nunes

O homem entrou com ar grave 
e Miguel Bombarda levantou-se 
para cumprimentá-lo, estenden-
do a mão. 

Aparício deteve-se brusca-
mente a meio da sala, sem dizer 
palavra, sacou de uma pistola 
browning, ouviu-se um tiro, ou-
tro, e outro ainda. Em sobres-
salto, um funcionário do hospital 
acorreu ao gabinete e dominou o 
atacante pelas costas. «largue-
-me, que já não tenho mais ba-
las», gritava o louco.

Atingido por três projéteis 
– um no tórax, dois no ventre – 
Bombarda conseguiu, ainda as-
sim, sair para a rua pelo próprio 
pé, sem se esquecer de recomen-
dar que não maltratassem o seu 
agressor, meteu-se no mesmo 
trem de praça que transportara 
Aparício e mandou seguir para o 
Hospital São José. 

A situação era desesperada, 
mas, pouco depois, Brito Cama-
cho e João de Meneses acorre-
ram ao banco dos curativos e 
encontraram um homem sereno, 
não só capaz de contar o que se 
tinha passado, como de exigir aos 
companheiros que queimassem, 
na sua presença, o plano da re-
volta que trazia na carteira.

Só depois de delegadas todas 
as tarefas revolucionárias se dis-
puseram a rumar à mesa de ope-
rações. Deitado na marquesa, ia-
-se preparando para uma morte 
estúpida, enquanto pensava quão 
mais apropriado lhe seria mor-
rer, nessa noite, pela República.

Às seis e cinco da tarde expi-
rou pela última vez!!

Biografia:
Nunes, Vladimiro. (2010). 1.Uma morte es-
túpida. Consultado em fevereiro, 2021, em 
https://sol.sapo.pt/artigo/1478/1-uma-mor-
te-est-pida
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Biografia:
Dinis, Ana Rita. (2020). Doença bipolar: 
dúvidas, mitos e o impacto da pandemia. 
Consultado em fevereiro, 2021, em https://
recordtveuropa.cld.bz/Share-Magazine/
Share-Magazine-50/22/#zoom=z 

Artigo da Magazine Share 
com entrevista ao Vice-Presidente da 

ADEB, Dr. Luís Oliveira
Ana Rita Dinis

Descrição: Imagem do artigo “Doença bipolar: dúvidas, mitos e o impacto da pandemia” publicado na Magazine Share.
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O Atestado Médico de Incapa-
cidade Multiuso é essencial para 
permitir o acesso a vários apoios 
previstos na lei para pessoas com 
deficiência ou incapacidade per-
manente. Saiba quem tem direi-
to, como obtê-lo em tempos de 
COVID-19 e a que tipo de apoios 
tem acesso. 

O que é o Atestado Médico de 
Incapacidade Multiuso (AMIM)? 

O atestado médico de incapa-
cidade multiuso é um documento 
que atesta e comprova a incapa-
cidade permanente global – física 
e/ou psíquica – de uma pessoa, 
indicando o respetivo grau, em 
percentagem, sendo que a capa-
cidade integral do indivíduo cor-
responde a 100%. 

O Decreto-Lei nº 202/96 de 
23/10 republicado pelo Decreto-
-Lei nº 291/2009 de 12/10 esta-
belece o “Regime de avaliação 
da incapacidade das pessoas 
com deficiência, tal como defini-
do no artigo 2º da Lei nº38/2004 
de 18/8, para efeitos de acesso às 
medidas e benefícios previstos na 
lei para facilitar a sua plena par-
ticipação na comunidade”. A ava-
liação do défice funcional e emis-
são do atestado médico de inca-
pacidade multiuso é realizada em 
sede de Junta Médica, composta 
por 3 médicos nomeados Autori-
dades de Saúde (geralmente, Mé-
dicos de Saúde Pública) ou outros 
médicos peritos contratados para 
o efeito. A avaliação do grau de 
incapacidade é realizada de acor-
do com a Tabela Nacional de In-
capacidades – Anexo I, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 352/2007 de 
23/10. 

Até 1997, os atestados de inca-
pacidade eram específicos à situ-
ação para a qual se destinavam. 
Mas, de forma a simplificar o pro-
cesso administrativo e facilitar o 

Atestado Médico 
de Incapacidade Multiuso

acesso por parte dos cidadãos, foi 
criado o atestado de incapacida-
de multiuso, que não especifica o 
fim a que se destina, podendo ser 
usado para requerer qualquer 
benefício que o cidadão pretende 
obter. 

No entanto, sempre que a lei 
faça depender a atribuição de be-
nefícios de determinados requi-
sitos específicos, o atestado deve 
discriminar a deficiência bem 
como o fim a que se destina, sen-
do exemplo disso: 

- Benefícios fiscais para a aqui-
sição de veículos adapta-
dos por parte de deficientes 
motores com incapacidade 
igual ou superior a 60% (Lei 
nº 22 – A / 2007 de 29/6); 

- Atribuição do cartão de esta-
cionamento – a deficientes 
motores com incapacidade 
igual ou superior a 60%, a 
deficientes intelectuais, a 
pessoas com Perturbação 
do Espectro do Autismo com 

incapacidade igual ou supe-
rior a 60% ou a deficientes 
visuais com alteração per-
manente no domínio da vi-
são igual ou superior a 95% 
(Decreto-Lei nº 307/2003 de 
10/12). 

Quem tem direito a pedir este 
atestado? 

Qualquer pessoa tem direito a 
pedir o atestado multiusos, inde-
pendentemente da idade ou pato-
logias de que sofra. 

E no caso da doença mental? 
Perturbações persistentes 

do humor: No caso de lesões fí-
sicas pós-traumáticas geradoras 
de sequelas graves e necessi-
tando de tratamento complexo e 
de longa duração, pode subsistir 
um estado psíquico permanente 
doloroso caracterizado por per-
turbações persistentes do humor 
(superior a dois anos), com reper-
cussão a nível do funcionamento 

Descrição: Imagem da Tabela de Avaliação de Incapacidades.
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social, laboral ou de outras áreas 
importantes da atividade do indi-
víduo. 

O que está em causa não é o 
problema específico de saúde, 
mas sim, a incapacidade gerada 
e como afeta a vida da pessoa. 
Qualquer tipologia de doença está 
abrangida, sendo que, as incapa-
cidades que derivam de deficiên-
cias não previstas na TNI são ava-
liadas por analogia (ou seja, pelo 
coeficiente relativo à deficiência 
responsável por disfunção análo-
ga ou equivalente). 

Concretamente no caso da 
Perturbação Bipolar, a percen-
tagem de deficiência maior ou 
menor atribuída a cada pessoa, 
é considerada caso a caso, tendo 
como relevância o seu estado ge-
ral, o número de internamentos 
registados, o seu estado social 
e clínico, comprovado com o re-
latório do seu médico psiquiatra 
(sendo este documento funda-
mental). 

A que Apoios tem direito uma 
pessoa que tenha o AMIM? 

 Para pessoas com grau de 
incapacidade igual ou superior a 
60%, comprovado pelo AMIM, de 
acordo com a Tabela Nacional de 
Incapacidade, a legislação portu-
guesa consagra diversos benefí-
cios, entre os quais se destacam: 
•	 Atribuição	 da	 Prestação	 So-

cial da Inclusão. 
•	 Proteção	 social	 e	 benefícios	

sociais, de onde se desta-
cam, a concessão de juros 
especiais em empréstimos 
bancários, os efeitos em 
contratos de arrendamento, 
os descontos na compra de 
alguns serviços de transpor-
te, lúdicos ou outros, a atri-
buição de dístico de estacio-
namento. 

•	 Benefícios	 fiscais,	 como	 por	
exemplo, isenção de Impos-
to Automóvel na compra de 
carro. 

•	 Bolsas	 de	 estudo	 no	 ensino	
superior. 

•	 Isenção	 de	 taxas	moderado-
ras no Serviço Nacional de 
Saúde – SNS. A pessoa com 
deficiência deve apresentar 
o AMIM na unidade de saú-
de em que está inscrita ou 
no hospital onde estiver a 
ser tratada. A isenção por 
incapacidade será regista-
da, mantendo-se válida até à 
data da reavaliação da inca-
pacidade inscrita no atesta-
do. Para a aplicação da isen-
ção, o grau de incapacidade 
terá de ser igual ou superior 
a 60%. 

Como se obtém o Atestado 
Multiuso? 

Para obter este atestado deve 

seguir os seguintes passos: 
Pedir ao(s) seu(s) médico(s) 

assistentes (psiquiatra e mé-
dico de família) que o acompa-
nham, relatórios clínicos atua-
lizados e os respetivos exames 
complementares de diagnósti-
co que comprovem o(s) seu(s) 
problema(s) de saúde. 

Dirigir-se à Unidade de Saúde 
Pública do Centro de Saúde da 
sua área de residência e reque-
rer uma junta médica para ava-
liar o seu grau de incapacidade, 
juntando os relatórios médicos e 
respetivos exames. Se a incapa-
cidade ou deficiência o impossi-
bilitar de sair de casa, pode pedir 
que a junta médica seja feita no 
domicílio. 

Após a entrega do requeri-
mento, deverá ser notificado, no 
prazo de 60 dias, para se apre-
sentar a uma junta médica, que 
irá avaliar o seu grau de incapa-
cidade e atribuir-lhe um atestado 
médico de incapacidade multiu-
so. Devido aos constrangimen-
tos causados pelo contexto atual 
de pandemia, estes prazos têm 
vindo a ser maiores, atendendo 
a que grande parte dos médicos 
especialistas em Saúde Públi-
ca estão nesta fase alocados ao 
combate da COVID-19. 

A emissão do atestado multiu-
sos está sujeita ao pagamento de 
uma taxa no valor de 50€. 

Caso não concorde com o 
grau de incapacidade atribuído, 
pode pedir um recurso, no prazo 
de 30 dias, para a Diretora Geral 
da Saúde que poderá determinar 
a reavaliação por nova junta mé-
dica, podendo o interessado pro-
por um perito médico(psiquiatra), 
para o defender e que o acompa-
nhará à nova junta médica. Se, 
mesmo assim, a segunda avalia-
ção se mantiver inalterada, pode 
efetuar, nos termos da lei, um 
recurso contencioso que será jul-
gado em Tribunal. 

Validade dos Atestados 
Quando o grau de incapacida-

de arbitrado for suscetível de va-
riação futura, a junta indica o ano 
civil em que o cidadão deve ser 
reavaliado, sendo que a reavalia-
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TESTEMUNHO
Em Maio de 2020 a minha vida mudou quando decidi retomar a terapia na ADEB na região norte. Sim, isso 

mesmo, retomar! 
O primeiro contacto que tive com esta associação deu-se em 2013 depois de me ter sido diagnosticado 

Bipolaridade do tipo 1, em 2011, com 19 anos.  O meu 1.ºmédico psiquiatra que me seguiu durante quase 10 
anos apresentou-me esta associação sublinhando, sempre, a importância da terapia como tratamento e es-
tabilização desta doença. Contudo, a 1.ªa vez que me associei à ADEB foi na sede Nacional, em Lisboa para ao 
fim de 7 anos voltar a associar-me com a região Norte e fazer deste vínculo um compromisso para o resto da 
minha vida.  

A 1.º associação foi um fiasco porque eu estava na fase inicial do diagnostico, consecutivamente em crise, 
nomeadamente, fases eufóricas, não tomava a medicação como devia e consumia substâncias psicoativas.

Atualmente, tenho 29 anos e vivo no Norte, em Braga há 8 anos, nasci em Lisboa, e a minha vida já deu 
imensas voltas e reviravoltas. Andei num colégio interno, fui atropelada por um carrinho de choque, já tive 
inscrita em 3 cursos superiores, já trabalhei em imensos sítios tendo muitas vezes 2 e 3 trabalhos ao mesmo 
tempo, adotei 3 gatos , fiz Erasmus na Universidade, na Polónia, fiz tratamento numa comunidade terapêutica 
onde estive internada durante quase 2 anos, já mudei de casa umas quantas vezes, já conheci muita gente, já 
fiz muitos amigos e perdi muitos outros, já fiz muitas diretas, já me apaixonei e desapaixonei outras quantas, 
experimentei e vivenciei muitas aventuras levando-me, sempre, ao limite! Uma verdadeira montanha-russa, 
cheia de altos (euforia/mania/hipomania) e baixos (depressão/apatia).

No entanto, bastou-me estar 1 vez internada numa casa de Saúde para repensar a minha vida e aceitar de 
facto a Bipolaridade bem como todas as minhas limitações. 

Fui admitida na Unidade de Saúde- Casa de Saúde do Bom Jesus, em 27-06-2018 e desde então comecei 
a dar os primeiros passos para a estabilização da minha doença, começando em primeiro lugar, por, sim-
plesmente aceitar que sou bipolar e que preciso de tomar a medicação tal e qual como o médico psiquiatra 
me prescreve, sem auto medicar-me! Entretanto, outras coisas foram melhorando ao longo do tempo, mas 
faltava uma peça chave, a última peça do puzzle para tudo estar em harmonia: a Terapia!

Apesar de ao longo destes 10 anos de tratamento 
e estabilização ter sido avisada e aconselhada imen-
sas vezes por médicos, familiares e amigos para fazer 
terapia nunca estava motivada para tomar essa ini-
ciativa.

 Porém, graças à insistência e dom de persuasão 
da minha mãe decidi retomar a terapia com a ADEB e 
pensei: Porque não? O que terei a perder? Na altura, 
como estudava, Negócios Internacionais, na Univer-
sidade do Minho contactei a região Norte e sem criar 
grandes expectativas associei-me novamente. Hoje, 
só tenho de agradecer à minha mãe pois sem a Tera-
pia eu não conseguia ser a pessoa que sou hoje: Uma 
pessoa feliz e estável! 

  Sou uma pessoa do sexo feminino de 29 anos que 

ção deve ser realizada antes do 
término desse ano civil. 

Atualmente, no contex-
to da pandemia COVID-19, a 
23/11/2020, o Governo anunciou a 
prorrogação até 31 de dezembro 
de 2021 da validade dos Atestados 
Médicos de Incapacidade Multiu-
so. A demora na realização das 
Juntas Médicas — em virtude de 
se encontrarem suspensas – jus-
tificada pela alocação de meios 

para o combate à COVID-19, pre-
judicava sobretudo os detento-
res destes atestados de carácter 
temporário, pelo que foi decidido 
prorrogar as respetivas datas de 
validade. 

Biografia: 
Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de outubro. 
Diário da República n.º 246/1996, Série I-A.  
Ministério da Saúde. Lisboa. alterado e re-
publicado pelo Decreto-Lei n.º 291/2009 
de 12 de outubro. Diário da República n.º 

197/2009, Série I. Ministério da Saúde. Lis-
boa.
Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro. 
Diário da República n.º 204/2007, Série I. 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social. Lisboa.
Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de setembro. 
Diário da República n.º 230/1993, Série I-A. 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social. Lisboa. 
Instituto Nacional Para a Reabilitação, I.P. 
(2019). Guia Prático:Os direitos das pessoas 
com deficiência. Consultado em março de 
2021, do website do Instituto Nacional Para 
a Reabilitação, I.P.  em https://www.inr.pt/ 

Descrição: Fotografia de uma mulher a pensar.
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adora viajar, dançar, conversar, ouvir música e hoje, sou muito mais que uma pessoa que tem uma doença 
mental, sou recém-licenciada, sou filha, prima, madrinha, sobrinha, amiga, namorada, voluntaria, sou uma 
pessoa cheia de sonhos e objetivos para o futuro e sobretudo sou uma pessoa que, finalmente, já “dorme” 
bem!

Não querendo desvalorizar o efeito e importância da medicação, como costumo dizer, a terapia que tenho 
vindo a fazer na ADEB contribui em 80 % com o tratamento e estabilização da doença uma vez que com a te-
rapia tenho realizado e investido num autoconhecimento que me permite, essencialmente, definir estratégias 
de antecipação e prevenção de crises o que me permite viver uma vida em pleno, não só comigo mesma, mas 
também com as outras pessoas.

Para além disso, as terapias de grupo, que exploram diversas temáticas e onde os vários sócios participan-
tes partilham as suas experiências, medos e sentimentos fazem-me sentir compreendida e menos sozinha 
criando um clima de empatia, tolerância e compaixão durante todas as sessões aumentando assim a minha 
autoestima e permitindo-me enfrentar mais fácil e levemente todos os meus problemas e constrangimentos 
que esta doença me faz sentir. Na verdade, eu sou aquela sócia que aproveita e que gosta de acompanhar 
todas as iniciativas realizadas pela ADEB e como sócia recente tenho gostado muito de conhecer os outros 
associados ainda que por via eletrónica.

Contra factos não há argumentos, e uma coisa é certa: desde que me associei à ADEB nunca mais senti o 
efeito de “rollacoaster” e sobretudo, nunca mais me senti sozinha! Sem dúvida, que tenho e que terei dias e 
momentos menos bons, mas sei que terei o apoio, como já tenho tido, de toda a equipa terapêutica desta asso-
ciação para enfrentá-los e assim, desta forma continuar estável. Para além disso, importa salientar, que sem 
o apoio que tenho tido não teria conseguido alcançar uma das maiores conquistas da minha vida: terminar a 
Licenciatura!

Ainda neste sentido, sempre que tenho oportunidade divulgo e dou a conhecer esta associação, não só 
como forma de gratidão por todo o apoio que tenho recebido, mas sobretudo com o intuito de ajudar outras 
pessoas que se encontrem a precisar de apoio psicológico pois sei que ficarão bem entregues.

Por tudo isto, tornar-me sócia da ADEB foi um marco determinante que me permitiu e permite experien-
ciar a vida de outra maneira, por outras palavras, sinto que de certa forma só comecei, realmente, a viver de-
pois de ter começado a fazer a terapia. E sei que com a ajuda da ADEB, ao longo da minha vida, vou conseguir 
alcançar os meus objetivos e compartilhar muitas conquistas! Isto, ainda, é só o começo. 

Teresa Vargas
Sócia n.º 4703

Descrição: Imagem de uma pessoa com os braços abertos.
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EMOÇÕES - Risos e lágrimas…eternas e contrárias emoções, que andam sempre de mãos dadas. Ora cala-
das…ora óbvias…é pela aceitação da dualidade das emoções, que crescemos interiormente. Ora dormentes…
ora vibrantes… é como descer e subir uma onda do mar. É como escalar uma montanha. É viver cada momen-
to verdadeiramente, com paixão pela nossa existência humana.

Sou uma pessoa muito sensível e precoce desde criança, nasci em 1973 em Angola. Aos 9 anos, sofri per-
das de entes queridos, que me causaram danos emocionais, logo aí tive a minha primeira depressão, não me 
apercebi, mas a tristeza invadiu o meu coração, durante algum tempo. Passada essa fase, decidi esconder a 
minha tristeza, coloquei uma máscara e só mostrava o meu lado feliz; a todos a meu redor. 

Cheguei á adolescência e conheci o mundo da droga. Com os meus Pais separados. Vivia, praticamente 
sozinha, sem suporte emocional. A minha família era, os meus amigos, a droga e a música. Mesmo assim, 
consegui acabar o Liceu e tirar a carta de condução. Depois, aos 23 anos, tentei estudar Psicologia, queria ser 
Sexóloga, mas eu nunca gostei de estudar realmente e a meio do curso, com todos excessos, a minha máscara 
caiu, revelando toda a tristeza escondida durante anos e tive a minha primeira grande depressão. 

Foi muito duro, eu já era especial há muito tempo, logo depois, entrei em fase eufórica e acabei por ter o 
meu primeiro surto psicótico. Não cheguei a ser internada, mas foi um inferno para mim, a minha vida deu 
uma volta de 180 graus, tive que deixar amizades, as drogas, e tudo isso foi substituído por fortes medica-
mentos, que me deixaram inerte, perdi-me de mim, tinha medos, muitos. Paranoias, muitas. Mas à medida 
que o tempo ia passando e me reduziam a medicação, eu ia ficando melhor. Quando finalmente acertei com 
a medicação, decidi ir tirar um curso de joalharia, e fazer uma dieta, estava com mais 20 kg, no espaço de um 
ano. O curso foi uma grande terapia, aliado à dieta, as minhas melhoras foram rápidas. Findo o curso, com 19 
kg a menos, comecei logo a trabalhar na área. 

Estive até aos meus 36 anos a trabalhar, sem consumir drogas e até deixei de fumar tabaco. Consegui tam-
bém o trabalho dos meus sonhos e concretizei o sonho de comprar uma casa em Azeitão, a actual onde vivo. 
Mas como nada é perfeito e os castelos que construímos, às vezes são de areia. Comecei a entrar ao de leve no 
mundo da droga outra vez, quando digo droga sempre foi basicamente cannabis. A minha vida emocional era 
um desastre, extremamente carente, e sempre por causa de relacionamentos errados e com droga à mistura, 
estive internada 4 vezes desde 2015 a 2017. Passei experiências muito traumatizantes no hospital, mas tam-
bém muito enriquecedoras. Eu ali senti para onde devia ir…e pus à prova a minha Fé e foi ela que me salvou. 

Acabei por me reformar. Agora sou uma pessoa muito melhor, modifiquei-me muito, dedico-me às Artes 
Plásticas, onde exprimo os meus sentimentos e solto a minha energia. Para finalizar encontrei o meu grande 
amor e cheguei à conclusão, que os nossos melhores amigos são a nossa família, por mais que nos custe a 
acreditar quando estamos fora da realidade. 

Quero deixar um profundo agradecimento ao meu Psiquiatra Dr. Pedro Levy. A sua sabedoria, a sua rec-
tidão e compreensão ajudaram-me muito e continuam a ajudar. Um grande Bem-haja à Dra. Renata Frazão 
por também fazer parte da minha vida e pela sua orientação e amizade. Para finalizar agradeço à A.D.E.B pelo 
convite que me fizeram. Por existirem e por ajudarem tantos como eu, a ter uma vida melhor. 

Susana Sá Monteiro
Sócia n.º 4720
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A laranja estava quase a meio de se revelar 

quando entrei pela primeira vez no consultório de 
um psiquiatra no final de Janeiro de 2018. Cho-
rei a minha vida sentada naquela cadeira e não 
entranhei nada do que ele me disse. Só um mês 
depois, que passei no sofá de casa dos meus pais, 
completamente adormecida pela medicação que 
tomei pela primeira vez na minha vida, é que con-
segui discernir um discurso para lhe dizer que 
era impossível eu estar deprimida, porque eu era 
feliz, eu era livre. Aceitava, aquele eu ainda não 
sabia que era o meu primeiro diagnóstico, Pertur-
bação Obsessiva-Compulsiva, mas não aceitava a 
depressão profunda em que me encontrava. E a partir daí a minha vida passou a ser regrada por medicação 
e acompanhamento psicológico.

Uns meses depois tornei ao trabalho, sob precaução dos médicos e da família por acharem demasiado 
cedo, mas precisava da minha vida de volta. E ficou tudo bem, muito depressa. Estava animada e cheia de for-
ça. Tudo estava a resultar. Estava a resultar tão bem que durante as minhas três semanas de férias já estava 
a beber desde as 10 da manhã e, no meu corredor, não se empilhavam garrafas, mas sim, sacos cheios delas. 
E, foi numa dessas manhãs que, com a maior “consciência” com que me achava, enquanto preparava um dos-
sier para o livro que estava a começar a escrever, Querido K, olhei para a tesoura, fui buscar algodão e álcool 
etílico e comecei a desenhar na minha perna. Por sorte, ou azar, quis provar à minha irmã que estava mesmo 
bem e enviei uma fotografia do que estava a fazer, mas o meu desenho aparecia na imagem. Horas mais tarde 
ela estava em minha casa, para me ir buscar de volta a casa dos meus pais. Estávamos em Setembro, em 
Dezembro foi decidido que o meu contrato não iria ser renovado. Uns meses depois, de volta ao consultório, 
tinha novo diagnóstico: bipolaridade tipo 2 que, por sua vez, ramificava para uma Perturbação Obsessiva-
-Compulsiva e transtorno de personalidade, a conhecida bordeline. Em vez de chorar, desta vez ri-me, ri-me 
muito e algo em mim, algo em mim muito perigoso, Querido K, enquanto chegava às últimas cascas da laranja, 
algo em mim me atraía para aquele diagnóstico. Não para a depressão, mas para a “liberdade” que sentia 
nas fases de hipomania, a energia que tinha e que depois do controlo da medicação comecei a canalizar para 
a leitura e para a escrita. Toda eu era um ser prolífero, estava em mim, finalmente, aquele sim, era o meu eu. 
O outro, o daqueles 2 anos, era o ser doente, mas este não. Este que passava horas e horas a escrever e a ler, 
é que era o verdadeiro. E agora, enquanto olhava para a laranja completamente nua, via-me a mim também 
completamente despida e a ter de aceitar que aquele ser hiper criativo também era o meu ser doente.

 Embora na prática eu consiga olhar para os meus transtornos e identificar cada um deles, e cada um 
dos seus sintomas, isso não significa que consiga lidar com eles no momento do turbilhão, sendo que o mais 
difícil de identificar é a fase hipomaníaca, porque foi sempre dessa forma que conheci a minha vida, não me 
reconheço de outra maneira. Apenas percebo quando termina, que é quando colecciono mais um desenho no 
corpo e o meu corpo tem uma descarga de energia sexual gigante durante o sono. Quando acordo, cansada 
das convulsões, já sei, ok, vem aí a depressão!

Desde que isto tudo me aconteceu que me tenho refugiado muito em ti, Querido K. Os teus livros escrevem-
-me palavras onde me encontro. Não posso dizer que me trazes soluções, mas ao revelares-te completa-
mente nu e cru nos teus piores momentos, em todas as tuas dúvidas, ao expores os teus pensamentos mais 
obscuros e mais sinistros, mostraste-me que, não só é possível não ter receio de sermos o que está por baixo 
da casca da laranja, mas também que é possível ser tudo isso e desejar e atingir metas grandiosas, mesmo 
que no início pensemos que elas não têm valor algum, e que persistir quando uma força dentro de nós nos 
impele a baixar os braços É por isso que insisto em escrever-te estas cartas, certa de que nunca as lerás. 
Se achavas que as tuas vergonhas eram inigualáveis foi incrível quando descobriste que eram só mais umas 
iguais às de tantos outros que apenas não achavam possível expô-las num romance de 3500 páginas, ou que 
nunca se permitiriam essa empreitada assinando a sua identidade. 

Eu vivi muito pouco tempo escondida, e não me arrependo de ter aberto o livro. Não apregoo aos 4 ventos 
o que sou, mas falo de saúde mental quando o assunto surge e, se me perguntam como sei tanto ou se tenho 
alguma coisa, avalio a situação para perceber se falar sobre o meu caso vai acrescentar valor à pessoa com 
quem estou, se vou conseguir consciencializá-la de que não sou um bicho de sete cabeças, porque aliás, a 
conversa até ali já deu a entender que sou uma pessoa como se diz “normal” e que a minha doença me afecta 
de uma forma como me afecta a minha bronquite asmática, apenas com outros sintomas. Não sei se teria 
tanta vontade de falar sobre a minha relação com os meus transtornos de forma tão pública se não te tivesses 
cruzado no meu caminho, mas ainda bem que não tenho de passar por uma realidade em que tu não existes 
na minha vida.

Esta carta faz parte do projecto Cartas a Knausgård que estou a dedicar ao autor norueguês Karl Ove 
Knausgård, autor do romance autobiográfico A Minha Luta

Ana Carina Paulino
Sócia n.º 4745
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CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

5 de JUNHO de 2021
Convocam-se todos os associados da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares- ADEB, ao abrigo da alínea b) do nº 1) do artigo 28º dos Estatutos da 
ADEB, a participar na Assembleia Geral Ordinária, no dia 5 de junho de 2021 às 
14:30 horasno Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 
sita na Av. de Ceuta, n.º1 Edifício Urbiceuta, 1300-125 Lisboa., subordinada à 
seguinte ordem de trabalhos:  

I - 14:30 às 16:00H:
Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas do ano 2020 e respetivo 
parecer do Conselho Fiscal da ADEB.

II - 16:00 às 17:00H:
Colóquio subordinado ao tema: “A importância das novas tecnologias na doença mental” 
– a cargo do Prof. Dr. Joaquim Gago, Psiquiatra no CHLO.

III - 17:00H e 17:30H:
Apresentação e lançamento da Aplicação Móvel BeepMood, a fim de ser utilizada 
por pessoas com a Doença Bipolar – cedida pela Unidade de Saúde Mental de Oeiras 
do CHLO.          

IV- 17:30H e 18:30H:
Comemoração do 30.º Aniversário de fundação da ADEB, a 5 de junho de 1991, 
subordinada aos temas:
a) Balanço histórico sobre a evolução da ADEB no campo da saúde mental 1991-2021
b) Demonstração dos dados quantitativos e qualitativos, nos últimos 5 anos

PARTICIPE! 
Inscreva-se através do link

Inscrição: https://forms.gle/SzTZp1ZSoJweFiLv9

Presidente da Assembleia Geral da A.D.E.B.
Professor Dr. António Sampaio

O respeito das regras do Novo Acordo 
Ortográfico nesta obra foi decidido 

por cada um dos seus autores.

IPSS de utilidade pública com fins de saúde e sociais


