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Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 
27 DE NOVEMBRO DE 2021, pelas 14h30, via online e presencial, 

no Fórum Florbela Espanca, sito Quinta do Cabrinha, AV. de Ceuta, N.º 53, 
Loja D/E, 1300-125 Lisboa, subordinada à seguinte ordem de trabalhos:

I - 14:30 às 16:00H:  Análise e Aprovação do Programa de Ação e Orçamento para o ano 2022.
II - 16:00 às 17:00H:  Colóquio subordinado ao tema «Como manter a sanidade mental» Um guia prático de saúde
 mental.
III - 17:00H e 17:30H: Debate.

Como manter a sanidade mental
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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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Tendo em consideração os 30 anos 
de vida associativa no campo da saú-
de mental e social da ADEB, tem des-
de a sua fundação em 1991, desem-
penhado um relevante apoio e ajuda 
a milhares de pacientes e suas famí-
lias com o diagnóstico das patologias 
unipolares, bipolares e ansiosas.

Passados todos estes anos no 
desenvolvimento dos objetivos das 
valências e serviços da ADEB, con-
clui-se existir um grande e profícuo 
resultado dos associados, no que diz 
respeito a ganhos de saúde, qualida-
de de vida e estabilidade afetiva, cuja 
festa do 30º Aniversário foi realizada 
no passado dia 5 de junho de 2021.

Para assinalar esta data editou-se 
um Memorando com a edição de 60 
Revistas Bipolar, contendo 449 pági-
nas com os mais diversos temas do-
bre a saúde mental e social, nome-
adamente sobre a doença Unipolar, 
Bipolar e Ansiosas.

Apraz salientar que atualmente 
existem 614 sócios, a usufruírem das 
diversas valências no campo da Re-
abilitação Psicossocial, prevenção e 
educação para a saúde mental.

Torna-se evidente o empenho 
que a Associação tem evidenciado 
na divulgação e promoção da saúde 
mental, a nível nacional, tendo como 
resultado uma maior informação e 
conhecimento e o modo de promover 
a saúde física e mental.

Cumpre salientar que a ADEB de-
senvolve objetivos e valências ino-
vadores no campo da saúde mental, 
nomeadamente na implementação 
da promoção, prevenção das pato-

logias unipolar, bipolar, ansiosas e 
seus familiares.

A ADEB sendo a maior e associa-
ção da área da saúde mental, nome-
adamente no apoio a pessoas com o 
diagnóstico das patologias unipolar, 
bipolar e perturbações ansiosas, tem 
sido ao longo de 30 anos um esteio 
na promoção, prevenção da doença 
unipolar, bipolar e ansiosas.

A ADEB tendo em consideração o 
seu percurso histórico na promoção 
e prevenção da saúde mental, cum-
pre salientar o contributo da asso-
ciação na divulgação e consciencia-
lização da sociedade portuguesa em 
relação à importância de cuidados de 
saúde física e psíquica.

Tendo em consideração a publica-
ção da Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses, sobre os Pensamentos 
ou Sentimentos Suicidas, a mesma 
contem princípios e orientações que 
têm norteado a ADEB na prevenção 
do suicídio.

A vida humana não tem preço e 
a equipa técnica especializada nas 
perturbações do humor Unipolar, 
Bipolar e Ansiosas, tem tido uma 
atenção especial no apoio às pesso-
as com ideações e comportamentos 
suicidas, de modo a superarem estas 
dificuldades e reencontrarem a sua 
estabilidade e qualidade de vida, con-
tinuando a ser úteis para a sociedade 
e amados pela família e amigos.

ENQUANTO HÁ VIDA HÁ ESPE-
RANÇA…!

30 Anos de vida associativa em prol da saúde mental

Delfim Augusto d`Oliveira
Sócio nº 8

Presidente da Direção da ADEB
Diretor da Revista Bipolar
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Um guia prático de saúde mental

José Manuel Jara
Médico Psiquiatra, Sócio Honorário da ADEB

O livrinho “Como manter a 
sanidade mental”, cujo título em 
inglês é “How to stay sane”, da 
autoria da psicoterapeuta Phili-
ppa Perry, revela-se uma obra de 
interesse para um leque amplo 
de pessoas que procuram corri-
gir e melhorar a sua maneira de 
pensar e agir. 

Em tempos pautados pelo de-
senvolvimento das ciências, da 
divulgação de conhecimentos so-
bre o cérebro e o psiquismo hu-
mano, faz sentido que o que se 
sabe possa ser útil para melhorar 
a qualidade e vida e o desenvol-
vimento saudável da personali-
dade. Em território tão complexo 
como o “Conhece-te a ti mesmo” 
meta da sabedoria socrática, o 
pequeno manual não se perde 
em divagações teóricas e orienta-
-se por um espírito prático, como 
um guia, que comporta noções, 
esclarecimentos e regras de uso 
para o leitor interessado.

De notar que não se trata 
de um livro sobre psicopatolo-
gia, menos ainda de psiquiatria, 
cingindo-se, numa linguagem 
acessível, à problemática do de-
senvolvimento saudável da per-
sonalidade, enunciando fatores 
que determinam e formas de su-
perar erros e desvios prejudiciais 
ao bem-estar e a uma vida satis-
fatória. 

A noção de saúde não se re-
duz à ausência de doença, deven-
do ser concebida positivamente 
como um desenvolvimento inte-
gral do ser humano, numa autor-
realização pessoal e social. Para 
tanto não basta a saúde do cor-
po, é essencial, também, a saú-
de mental. Sabe-se também que 
saúde mental e saúde física estão 
em muitos aspetos relacionadas, 
pois que o comportamento e a 
vida psíquica das pessoas são um 
importante fator para uma vida 

sã, com hábitos e atitudes que 
contribuem para evitar muitas 
doenças e assegurar uma vida 
satisfatória.

Na introdução do livro identi-
ficam-se os 4 capítulos temáti-
cos: 1-Auto-observação; 2- Re-
lacionarmo-nos com os outros; 
3- Stress; 4 Que história é esta? 
(Narrativa Pessoal). 

A abordagem da personalida-
de e da problemática da sua evo-

lução ao longo da vida é suficien-
temente complexa para permitir 
diversas linhas de compreensão 
e explicação. É compreensível 
que a autora, preocupada com 
uma intenção didática de feição 
prática, se sinta predisposta a es-
quematizar. Assim, referindo “os 
transtornos de personalidade” 
constantes de sucessivas edições 
do Manual de Diagnóstico e Es-
tatística das Perturbações Men-
tais (da Associação Psiquiátrica 
Americana), a autora, em face 

das descrições de numerosos e 
variados transtornos da perso-
nalidade, e proliferação de defini-
ções, conclui que tal diversidade 
se poderia enquadrar em dois 
grandes grupos, “as pessoas que 
derivaram para o caos, e cujas 
vidas oscilam de crise em crise”, 
e “as que entram numa rotina e 
funcionam com um conjunto limi-
tado de respostas rígidas e obso-
letas”. Esses dois modos de agir 
e reagir seriam a problemática 
que baliza a possibilidade de uma 
intervenção para uma correção 
dos dois excessos perturbadores.

Para a finalidade limitada do 
livro essa opção poderá justifi-
car-se. Mas a opção não abrange 
a complexa variedade de trans-
tornos da personalidade e de 
variações e alterações psicopa-
tológicas e de doenças foro men-
tal, que carecem de abordagens 
terapêuticas específicas, tanto 
psicológicas como médico-psi-
quiátricas, muito diversas do que 
se aborda no guia. 

Assim, o livrinho “How to stay 
sane” é um trabalho para ajudar 
a manter a saúde mental, com 
base numa abordagem prática 
para um melhor autoconheci-
mento da pessoa, uma aprendi-
zagem construtiva das relações 
humanas, uma melhor aptidão 
para lidar com o stress e uma re-
orientação com base na avaliação 
consciente da biografia própria. A 
finalidade o texto é ajudar a me-
lhorar o estilo de vida, e permitir 
uma reorientação que corrija er-
ros de cognição e de comporta-
mento.

A autora faz na introdução 
uma referência ao cérebro hu-
mano que nos parece demasiado 
elementar, sumariando, em jeito 
de neuropsicologia, um hemis-
fério direito precoce, “suporte 
primário da maioria das nossas 
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emoções e dos nossos instintos”, 
e um hemisfério esquerdo como 
a “estrutura primária da lingua-
gem, lógica e racional do cére-
bro”. Essa divisão funcional seria 
uma das causas de dissonâncias 
no processo de desenvolvimen-
to da personalidade. A imagem, 
pouco explicada, dos “três cére-
bros em um”, é demasiado sim-
plista, não dando a devida ênfase, 
para exemplo, ao sistema límbi-
co, ao córtex frontal e ao córtex 
pré-frontal, cujo maior desenvol-
vimento é característico do Homo 
Sapiens e das funções cognitivas 
mais nobres. Modelos neurop-
sicológicos como o de McLean, 
de Lúria e de Damásio, não são 
suscetíveis de uma exposição 
elementar. Mas esta imprecisão 
“cerebral” não prejudica a inten-
ção de base do manual.  

Um dos processos para con-
tribuir para melhorar a saúde 
psíquica é, no método proposto, 
aprender a auto-observar-se, 
treinar uma atitude reflexiva de 
si próprio pela atenção ao campo 
da consciência. Essa “observa-
ção” e distanciamento cognitivo, 
permite a análise de emoções e 
“pensamentos”, evitando ficar 
prisioneiro dos mesmos: «Se 
formos as nossas emoções, em 
vez de sermos um observador 
dessas emoções vamos derivar 
para um estado caótico”. “Se, por 
outro lado, reprimirmos todos os 
nossos sentimentos, podemos 
derivar no sentido oposto, para a 
rigidez”.

Visa-se treinar uma conscien-
cialização da vida mental, para 
uma melhor autonomia cognitiva, 
emocional e comportamental. A 
técnica baseia-se em preceitos 
da terapia cognitiva, que funda-
menta a modificação de compor-
tamentos. É uma reaprendiza-
gem cognitivo-emocional, atra-
vés de um treino programado. 

Num breve parêntese, cumpre 
chamar a atenção para a diferen-
ça entre “emoção” e “sentimen-
to”, nem sempre apropriadamen-
te traduzido no livro, pois, em 
inglês, a palavra “feeling” pode 
ter os dois significados. “Senti-
mento” corresponde ao campo 
da afetividade, às relações afe-
tivas com o outro, diferentes do 
fator emocional, positivo ou ne-

gativo, de regulação da cognição 
e do comportamento. O papel das 
emoções é valorizado, citando 
Damásio, embora equivocada-
mente, traduzindo “feelings” por 
“sentimentos” (p.35)

A consciencialização, aqui e 
agora, incide sobre a mente e o 
corpo. O método proposto con-
siste num movimento de concen-
tração e distanciamento: “o que 
estou a sentir agora”; em que es-
tou a pensar agora; como estou a 
respirar”, etc. 

Merece-nos uma crítica a ge-
neralização explicativa do modelo 
de dissociação “neuropsicológi-
ca”, que se exprime deste modo 
caricatural: “muitas das nossas 
ideias, sentimentos e ações têm 
origem no cérebro direito, ao 
passo que o cérebro esquerdo 
inventa razões para essas ideias, 
sentimentos e ações”. E, num in-
sólito exemplo, inaceitável: Todas 
as guerras podem não passar de 
encenações de uma velha dispu-
ta que ocorreu no berço, para a 
qual o líder em questão continua 
a tentar uma solução”. (p. 36)

O psicologismo, sob a forma 
atualizada de neuropsicologismo, 
consiste num método reducionis-
ta que atropela a complexidade 
epistemológica da interação en-
tre mente, cérebro e corpo, no 
processo histórico da evolução 
da civilização humana e do co-
nhecimento das suas leis físicas, 
biológicas, psicológicas e socio-
culturais, em que se apreende o 
devir da essência humana.

Voltemos ao cerne da questão. 
A autora discorre sobre vários 
métodos para treinar a autorre-
flexão e a auto-observação, sa-

lientando o interesse de um diá-
rio, como instrumento muito útil 
e a atenção focada. A meta é uma 
relativização de modos atuais de 
pensar, conteúdos, emoções e 
condutas, verificando o seu valor 
relativo, numa introspeção criati-
va. Um melhor conhecimento de 
si próprio, diminuindo automatis-
mos, reduzindo a face oculta, os 
mecanismos de defesa errados 
e hábitos prejudiciais, liberta a 
pessoa para novas experiências. 

O treino da autorreflexão e 
consciencialização permite abrir 
caminho a uma modificação das 
relações humanas. A focagem da 
autora no “cérebro” leva metáfo-
ras pouco felizes como a seguin-
te: “Um cérebro, tal como um 
neurónio, não tem grande utili-
dade por si só: O nosso cérebro 
precisa de outros cérebros.” 

A ideologia da canonização ce-
rebral, em que o órgão dos neu-
rónios é aparentado ao computa-
dor, a psique humana á chamada 
inteligência artificial, a socieda-
de a uma interação de cérebros, 
como uma rede de computado-
res, não dignifica o ser humano, 
resultando numa visão mecani-
cista primária.

No entanto, a autora vai de-
senvolver o capítulo de um modo 
interessante e útil, que nada tem 
a ver com a frase inicial. A inte-
ração humana dialogal não é um 
monólogo recíproco, nem “um di-
álogo técnico” (M. Buber). 

O texto analisa vários aspe-
tos das relações humanas, com 
exemplos ilustrativos e desenvol-
ve algumas recomendações. É in-
teressante a forma como se sis-
tematizam alguns métodos para 

Descrição: Fotografia de uma pessoa sentada junto a um lago
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melhorar a comunicação, como 
“a leitura diária da temperatu-
ra”, versando o tom emocional de 
uma relação de proximidade, a 
valorização do “apreço” constru-
tivo e explícito, a comunicação de 
informações quotidianas e novas, 
a capacidade de fazer perguntas 
abertas tanto num grupo como 
com uma pessoa próxima e a 
formulação de “queixas”, acom-
panhadas de recomendações de 
modificação.  

O tema do “stress” merece 
algumas reflexões. É feito um in-
troito sobre a saúde do “cérebro”. 
A recomendação é de bom senso: 
“os elevados níveis de stress de-
vem ser evitados”. E, adiante: po-
rém a ausência de stress significa 
que o cérebro não é exercitado”. 

São anotações sensatas e con-
sensuais. Mas falta uma definição 
concreta do que é “stress”, como 
ativação psicossomática, que en-
volve o Sistema Nervoso Central, 
o sistema neurovegetativo, o sis-
tema endócrino, e todo o organis-
mo, em resposta a situações de 
estímulo exterior e interior, para 
dar resposta pronta e prolongada 
a objetivos e finalidades.

A imagem de que “um cérebro 
não difere muito de um múscu-
lo, também se lhe pode aplicar a 
máxima de que parar é morrer” 
(p. 73), está eivada de um sim-
plismo mecânico, que evidencia 
agora a minimização da comple-
xidade prodigiosa do cérebro hu-
mano. A procura de estímulos, os 
desafios, a inovação, o treino de 
capacidades para elevar a capa-
cidade de resposta, corresponde 
a um stress de nível positivo, sem 
esgotamento, sem desgaste ex-

cessivo, reforçando as capacida-
des fisiológicas do organismo e o 
potencial do indivíduo. 

A atividade física regular, ade-
quada ao gosto e idade de cada 
pessoa, é vantajosa para a saúde 
física e mental. A confiança da 
pessoa em si própria é medida 
pelas capacidades que vai desen-
volvendo e a elevação da fasquia 
das metas que se propõe alcan-
çar. 

Já não merece de modo ne-
nhum o nosso acordo a afirmação 
extraída de um estudo em que se 
diz o seguinte: “Os resultados de-
monstraram que o exercício é tão 
benéfico como a medicação para 
combater a depressão.” (p- 77). O 
erro resulta de considerar “a” de-
pressão no singular, sem distin-
guir que nesse termo se incluem 
tipos diferentes de perturbações, 
desde graves doenças psiquiátri-
cas, estados reativos a situações 
e tipos e traços de personalidade. 
Tudo no mesmo cesto. A doença 
depressiva unipolar ou bipolar, 
configura-se como doença que 
afeta o cérebro e o organismo, 
com múltiplos fatores causais, 
muito sofrimento e incapacidade, 
e exige uma abordagem terapêu-
tica médico-psiquiátrica, farma-
cológica e relacional.

Ao longo deste capítulo sobre 
stress são dados exemplos sobre 
as vantagens, para preservar e 
desenvolver a neuroplasticida-
de cerebral, de ativar a mente e 
exercitar o intelecto com estímu-
los renovados. Tais fatores con-
tribuem para manter a saúde do 
sistema nervoso. Aprender sem-
pre, não se deixar cair na apatia 
e numa rotina insípida e desinte-

ressante, é uma recomendação 
para todas as idades. 

O capítulo “Que história é 
esta?” aborda a procura narrati-
va biográfica de projetos e reali-
zações da vida: 

“A criação de uma auto-narra-
tiva consistente, que faça sentido 
e que sintamos como verdadeira, 
é um desafio em qualquer fase 
da vida. (…) As nossas histórias 
(…) reúnem o passado e futuro 
no presente e dão-nos estruturas 
que nos permitem trabalhar para 
a concretização dos nossos obje-
tivos.”

São dados alguns exemplos. 
É feita uma comparação interes-
sante sobre a repercussão posi-
tiva na saúde mental e física de 
uma atitude otimista. 

Uma crítica muito pertinente 
sobre o efeito nefasto da televi-
são, em que abundam progra-
mas deseducativos é aqui citada: 
“Preocupo-me, contudo, sobre 
o que pode acontecer à nossa 
mente se a maioria das histórias 
que ouvimos forem de ganância, 
guerra e atrocidades. por esse 
motivo, recomendo que não veja 
muita televisão. (…)”

A autora aborda de forma inte-
ressante o que designa genogra-
ma, a árvore genealógica orienta-
da para a caracterização do tipo 
de personalidades e formas de 
vida de familiares de várias ge-
rações, que possam servir para 
avaliar comparativamente modos 
de ser dos próximos e de si. É 
um procedimento de estudo que 
pode ajudar a aprofundar raízes 
e fundamentos de procedimentos 
individuais.

O livro inclui na última parte 
um conjunto de exercícios práti-
cos que se destinam a facilitar a 
realização dos propósitos desen-
volvidos nos anteriores capítulos. 
Vale a pena estudá-los e escolher 
os que mais se apropriam para 
encetar a sua prática regular. 

Biografia:
Perry, Philippa. (2013). The School of 

Life: Como Manter a Sanidade Mental. Lis-
boa: Lua de Papel

Descrição: Uma pessoa a correr na praia ao pôr do sol
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Bipolar – Mania, Hipomania, 
Depressão e Estados Mistos

Sérgio Paixão
Psicólogo Clínico da Sede Nacional, ADEB

O nosso estado de humor 
pode ser percebido como o pano 
de fundo que está presente nos 
cenários do dia-a-dia, tornando 
tudo mais colorido ou mais cin-
zento, em tons mais intensos ou 
mais suaves.

O humor ou estado de ânimo 
corresponde a um sentimen-
to difuso que influencia a forma 
como vivenciamos outros fenó-
menos psíquicos – tais como as 
emoções, sentimentos e pensa-
mentos – e a forma como agimos 
afetivamente sobre as circuns-
tâncias. Tal como uma bússola, 
o humor tem a função adaptativa 
que nos “orienta” para escolhas 
de autocuidado e ao encontro do 
que nos importa e aquém nos 
importa, a criarmos expetativas, 
gerar motivações, surgindo con-
quistas e frustrações, “baldes de 
água fria”, “murros no estôma-
go” ou “borboletas no estômago” 
em acasos e ocasiões ora de uma 
mão cheia de nada ora tão inten-

sos que é de cortar a respiração. 
Por vezes, mais que fazer aconte-
cer é apenas o deixar acontecer. 
E, com tudo isto que a vida nos 
permite, muitas são as emoções 
e sentimentos que vamos expe-
rienciando – alegria, gratidão, 
ciúmes, frustração, hostilida-
de, empatia, compaixão, prazer, 
zanga, vergonha, medo, amor. 
E, criamos sonhos, construímos 
oportunidades e aprendizagens, 
desenvolvemos potencialidades, 
“anticorpos” para lidamos com 
adversidades e, numa constante 
relação connosco e com os ou-
tros: criamos tanto e tão pouco… 
pelo poder ou antes o amor. 

Neste contexto de vivências, 
o estado de humor vai variando 
e exprimindo satisfação (alegria) 
ou insatisfação (tristeza) numa 
adaptação ativa às nossas con-
dições e circunstâncias (Teixei-
ra,2005).

Assim, as oscilações de humor 
são expectáveis e normais peran-

te a dinâmica da vida. Quando 
estamos alegres, tende a surgir 
sentimentos de boa-disposição, 
confiança e otimismo, sensação 
de maior energia e uma atitude 
mais interessada e amigável. Por 
sua vez, em momentos de triste-
za, sentimo-nos mais em “baixo”, 
tendemos a ficar mais introspeti-
vos, preocupados e pessimistas 
face ao futuro, com uma menor 
energia e tendência para quere-
mos estar sozinhos.    

No entanto, o humor pode 
perder a sua função adaptativa e 
tornar-se patológico. As Pertur-
bações do Humor podem dividir-
-se em Perturbação Unipolar 
(Depressão) e Perturbações Bi-
polares. Neste texto iremos dar 
particular atenção à Perturba-
ção Bipolar (PB). Para quem tem 
um diagnóstico de PB, durante 
os episódios da doença surgem 
oscilações de humor muito para 
além dos habituais “altos e bai-
xos”, ou seja, surgem as fases de 

Descrição: Uma pessoa segura uma bússola na mão, junto a uma estrada(1) Berkley, J. H., 1900, cit. por Mondimore, 2003
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mania/hipomania, depressão e, 
por vezes, estados mistos, exis-
tindo entre eles um período livre 
de patologia. Estes episódios di-
ferem na sua duração, nos sinto-
mas presentes e na intensidade 
desses mesmos sintomas, sendo 
normalmente complicados por 
outras perturbações, tais como 
ansiedade e adições.

Mondimore (2003) refere que 
durante os episódios da doença 
ocorre um funcionamento defici-
tário dos mecanismos do cérebro 
que regulam o humor, surgindo, 
por esse motivo, alterações signi-
ficativas nas emoções, sentimen-
tos, afetos, pensamentos e com-
portamento, com repercussões 
negativas nas relações interpes-
soais, vida familiar, social e ocu-
pacional.

Podemos classificar a Pertur-
bação Bipolar nas diferentes tipo-
logias: (i) PB tipo I, em que os epi-
sódios de Depressão Major alter-
nam com pelo menos um episódio 
de Mania; (ii) PB tipo II, quando 
os episódios de Depressão Major 
alternam com episódios de Hipo-
mania; (iii) e Ciclotimia, quando 
os episódios de Hipomania alter-
nam, com maior frequência que 
nos outros tipos, com episódios 
de Depressão Moderada.

Em seguida, iremos procurar 
entender melhor o que acontece 
durante estes episódios da doen-
ça, com a noção que se manifes-
tam com algumas diferenças em 
cada pessoa.

A síndrome de mania
O estado de mania caracteri-

za-se por um período de elação 
do humor ou humor elevado, ex-
pansivo ou irritável, persistente 
no tempo e significativamente 
desproporcional às circunstân-
cias do indivíduo. Em simultâneo 
há um aumento significativo da 
energia e uma atividade constan-
te dirigida a diversos objetivos, 
associada a uma incapacidade de 
focar a atenção para a concreti-
zação dessas atividades, devido a 
constantes distrações por novos 
interesses e envolvimento em 
diversos projetos (OMS, 1993), 
(APA,2014).

O episódio maníaco tende a 
surgir de forma gradual, demo-
rando entre alguns dias a algu-
mas semanas até se desenvolver 
por completo, podendo, por vezes, 
desenvolver-se de forma atípica 
em apenas algumas horas. Se o 
episódio surgir gradualmente a 
pessoa pode, numa fase inicial, 
pedir ajuda e atenuar ou evitar o 
desenvolvimento do episódio. No 
entanto, essa ‘janela’ de tempo 
é curta e, para além disso, é ne-
cessária uma consciência do que 
se está a passar para ativar um 
plano de ação e, a noção das con-
sequências nefastas caso não o 
faça. No entanto, quando o episó-
dio se desenvolve por completo, 
a pessoa perde o controlo e não 
aceita qualquer ajuda ou trata-
mento. Podendo ser hostil e res-
ponsabilizar terceiros pois, as ca-
racterísticas deste episódio, não 
lhe permite colocar a hipótese de 
estar num episódio da doença. 

Na fase inicial, a pessoa ten-
de a experienciar um bem-estar 
generalizado, sendo que os sinais 
da doença são quase impercetí-
veis. Euforicamente, tende a sur-
gir uma inabalável expetativa de 
concretização dos objetivos. Nes-
ta fase é “uma sensação de se en-
cher de bem-estar e transbordar 
de boa disposição”.[1]

Socialmente existe uma maior 
disposição para novos relacio-
namentos, com forte anseio em 
participar em diferentes ativida-
des sociais, com uma acentuada 
desinibição social (OMS, 1993), 
(APA,2014). Na relação com os 
outros tende a haver uma atitude 
generosa, dominadora e exigen-
te, podendo entrar em conflito 
quando se sente contrariado. 
Com o evoluir e agravamento do 
episódio perde-se a capacidade 
de criar ou manter laços nas re-
lações, surgindo encontros pon-
tuais e reveladores do estado 
perturbador em que a pessoas se 
encontra.

Ainda numa fase inicial, mas 
não só, tende a existir uma per-
ceção de um raciocínio mais claro 
e mais “veloz”, contribuindo para 
uma agradável sensação de “vi-
vacidade do pensamento”. Este 

pensamento rápido é um sintoma 
típico e, a sua ausência torna o 
diagnóstico duvidoso (Mondimo-
re, 2003). Com o evoluir do epi-
sódio, o pensamento acelerado 
tende a conduzir à fuga de ideias. 
A fuga de ideias manifesta-se 
através de um discurso acelerado 
em que cada ideia apresentada 
não chega a ser concluída, pois, 
devido à distractibilidade, surgem 
diversas novas ideias associadas 
à anterior, numa extraordinária 
velocidade do fluxo de pensa-
mento, provocando uma variação 
incessante de temas e uma difi-
culdade extrema em se chegar a 
uma conclusão.

Nota-se também uma congru-
ência do discurso com o estado 
do humor eufórico ou, noutras 
ocasiões, quando o humor está 
mais irritável nota-se um discur-
so marcado por reclamações ou 
comentários hostis.

A menor necessidade de dor-
mir é outro dos sintomas típicos 
da mania, e sendo dos primeiros 
a surgir, pode, por esse motivo, 
funcionar como um bom indica-
dor de alerta para um novo epi-
sódio e colocar em prática, logo 
no inicio, o plano de ação para 
os episódios da doença. O dormir 
menos não se traduz em cansa-
ço, surgindo logo ao acordar um 
“frenesim” para rapidamente se 
começar a viver intensamente o 
dia – como se em cada dia esti-
vesse para acontecer o melhor da 
vida.

A nível da alimentação, a pes-
soa tende a comer menos, essen-
cialmente por uma questão de 
falta de tempo: a pessoa envolve-
-se com tantas ideias e emoções, 
de forma tão intensa, que se “es-
quece” de se alimentar conve-
nientemente.

Com o evoluir do episódio au-
menta a autoconfiança, crescen-
do um sentimento típico destes 
episódios: o sentimento de gran-
diosidade. O receio de não se ser 
capaz ou o medo das consequên-
cias desagradáveis desaparece 
e surge um sentimento eufórico 
vindo da ideia de que tudo (ou 
quase tudo) é possível.

Esta fase de “bem-estar” é, 

(2) Testemunho de N. Endler (cit. por Mondimore, 2003, p.36), psicólogo descrevendo um episódio de depressão bipolar.
(3) Edward Thomas (Jamison, 2007, pp. 38 e 39).
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por vezes, de muita curta dura-
ção, e o humor alegre pode dar 
vez a um humor mais irritável, 
deixando a pessoa mais intole-
rante e critica, por vezes agressi-
va, em que situações triviais po-
dem suscitar violentas explosões 
de raiva. Durante algum tempo 
pode haver esta alternância entre 
um humor eufórico e a irritabili-
dade, mas, com o evoluir do epi-
sódio, começa por predominar o 
humor irritável e desagradável  
(Mondimore, 2003).

As características do episódio, 
nomeadamente a dificuldade de 
uma avaliação correta das situa-
ções de risco, resulta num envol-
vimento imprudente em diversas 
situações com consequências, 
por vezes, catastróficas (por ex., 
relações sexuais de risco, des-
pesas financeiras excessivas e 
irresponsáveis), ou em compor-
tamentos extravagantes em cir-
cunstâncias inapropriadas. Des-
tes comportamentos, alguns po-
dem conduzir a problemas com a 
justiça, a conflitos ou ao término 
de relações com pessoas signifi-
cativas, etc.  

Certos estados de mania, ao 
evoluírem, despoletam o surgi-
mento de ideias delirantes e por 
vezes alucinações. Com a pre-
sença de sintomas psicóticos o 
episódio torna-se mais grave. Os 
sintomas de delírios grandiosos 
substituem as ideias grandiosas 
e a autoestima elevada. Os delí-
rios de perseguição substituem 
a desconfiança. A atividade físi-

ca e o grau de excitação, grave 
e continuada, podem resultar, 
nesta fase de sintomatologia psi-
cótica, em comportamentos hos-
tis e ameaçadores, agressivos e 
autoagressivos, podendo haver 
risco de suicídio. Nas situações 
mais graves as ideias delirantes 
são incongruentes com o estado 
de humor: ideias delirantes de 
referência, de perseguição, mís-
ticas ou com conteúdo fantástico 
e visionário (4). Nesta fase surge 
a necessidade de hospitalização.  

Síndrome de hipomania
“A maior parte do tempo, eu 

estava ocupado, ocupado, ocu-
pado; a escrever relatórios, a jo-
gar ténis, a esquiar, a escrever 
manuscritos, a falar […], ficando 
acordado até tarde, acordando 
cedo, sempre em ação – ocupado, 
ocupado, ocupado.”  

 O termo de hipomania foi 
proposto, em 1881, por Mendel, 
médico psiquiatra alemão, para 
designar os “estados de euforia 
ligeira e de hiperatividade” que 
não evoluíam para a mania (2). 

O que acontece na hipoma-
nia é considerado idêntico à fase 
inicial do episódio de mania: em 
que persiste um humor alegre e 
expansivo, por vezes irritável, um 
maior nível de energia e pensa-
mento e discurso acelerado. Ou 
seja, os sintomas são semelhan-
tes, mas com uma intensidade 
muito menor comparativamente 
às fases de mania, e uma ausên-
cia de sintomatologia psicótica, 

não existindo necessidade de 
hospitalização. 

Sentimentos de maior con-
fiança e maior energia podem 
dar lugar a decisões impulsivas e 
imprudentes em várias áreas da 
vida: quem passa por uma fase de 
hipomania, pode deixar um bom 
emprego por excesso de con-
fiança ou, realizar investimentos 
financeiros que podem por em 
causa a estabilidade financeira 
ou, realizar viagens grandiosas 
mas arriscadas ou, envolver-se 
em aventuras sexuais que podem 
por em causa a sua saúde, ou 
seja, apesar de os sinais e sinto-
mas não serem tão graves como 
na mania, a hipomania pode, 
mesmo assim, arruinar a situa-
ção financeira e profissional, os 
relacionamentos familiares e de 
amizade e a saúde. 

De referir, ainda, que os esta-
dos de hipomania não são fáceis 
de diagnosticar. O ter mais ener-
gia, estar mais ativo e “andar” 
mais bem-disposto é frequente-
mente considerado como sendo 
uma fase positiva sem estar rela-
cionado a um episódio da doença.

Síndrome depressiva
“Nunca mais haverá nenhum 

Verão, e eu estou cansado de 
tudo. Continuo aqui porque es-
tou demasiado fraco para me ir 
embora. Continuo a arrastar-me 
porque é mais fácil que deixar 
de fazê-lo. Assomo à janela, e só 
vejo a escuridão e ouço o ruido da 
chuva. Nem sequer quando fecho 

Descrição: Fotografia de uma montanha-russa
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os olhos posso ver outra coisa. 
Estou só […]. No meu mundo não 
há nada, só o meu cérebro e o 
meu coração já mortos dentro de 
mim, e, lá fora, a chuva.” 

Sofrer de uma depressão não 
é apenas estar triste. A tristeza é 
algo proporcional a determinados 
acontecimentos que a provocam, 
com uma duração apropriada e 
sem consequências significati-
vas no funcionamento pessoal.  
O humor triste apresenta uma 
função adaptativa a um certo 
acontecimento. Contrariamente, 
na Depressão Bipolar o humor 
perde essa função adaptativa. A 
Depressão Bipolar é um quadro 
clínico composto por um conjun-
to de sinais e sintomas que inca-
pacita a pessoa de realizar a sua 
vida como habitualmente.

O episódio de Depressão tende 
a desenvolver-se gradualmente 
durante dias ou semanas, nor-
malmente começando por sinto-
mas de ansiedade e ligeiros sin-
tomas depressivos. 

Os sintomas principais da De-
pressão Bipolar são: o humor 
triste ao longo dos dias; incapaci-
dade de experienciar sentimentos 
diferentes conforme as circuns-
tâncias, mantendo-se um humor 
constantemente «cinzento». Para 
além disso, o humor pode, ainda, 
variar em termos de intensidade 
ao longo do dia, sentindo-se pior 
pela manhã e melhorando ao lon-
go do dia. Para além de um hu-
mor triste, na depressão bipolar 
o humor, por vezes, surge como 
tenso ou irritável, descrito como 
humor disfórico; notória perda 
generalizada de prazer e interes-
se por qualquer atividade, inclu-
sive as que anteriormente eram 
agradáveis; diminuição ou perda 
do interesse sexual; significati-
vo cansaço fisco e psicológico, 
mesmo na realização de peque-
nas tarefas; a nível da atividade 
psíquica verifica-se uma evidente 
lentificação e ineficácia do racio-
cínio; nota-se também uma notá-
vel dificuldade em manter a aten-
ção ou ter concentração, o que 
compromete significativamente a 
memória para além disso, verifi-
ca-se uma acentuada dificuldade 
em realizar qualquer tipo de es-

colha, sendo a consciência desta 
indecisão descrita como bastante 
angustiante pelo próprio. 

A pessoa quando está em de-
pressão tende a isolar-se gradu-
almente, com uma perceção de 
si bastante negativa e com sen-
timentos de inutilidade. Este iso-
lamento, gera condições, no vazio 
da solidão, para os pensamentos 
ruminantes de culpa e pessimis-
tas ganharem proporções ainda 
maiores. É comum uma angus-
tiante falta de esperança num fu-
turo em que a pessoa se projeta 
gravemente deprimida. É perante 
este tipo de perspetiva, irrealista 
e condicionada pelas característi-
cas da doença, que surge muitas 
vezes uma intenção de suicídio. 
Por vezes, nesta desesperança, 
esse tipo de ideias pode trazer 
um alivio perante a ideia de por 
fim ao sofrimento que se crê, er-
roneamente, não ter fim de ne-
nhum outro modo.

A Depressão Bipolar apresen-
ta algumas diferenças em relação 
a outros tipos de depressão, no-
meadamente: predomina a apa-
tia em vez da tristeza, a inibição 
psicomotora em vez da ansiedade 
e, a hipersónia em substituição 
da insónia; menor incidência de 
anorexia e menor perda de peso; 
maior probabilidade de surgirem 
sintomas psicóticos congruen-
tes com o humor e em maior 
frequência do que na Depressão 
Unipolar (Vieta et al., 1999). 

Estados mistos de humor
Um episódio misto é carac-

terizado por uma combinação 
ou alteração rápida de sintomas 
hipomaníacos, maníacos e de-
pressivos (OMS, 1993), o que se 
traduz na presença de sintomas 
como labilidade afetiva, irritabili-
dade, explosões de cólera, e esta-
dos de ansiedade e de depressão 
que se podem associar a outras 
características da síndrome ma-
níaca. Nos episódios mistos, os 
episódios depressivos podem ser 
acompanhados de hiperatividade, 
discurso acelerado e, por outro 
lado, o humor maníaco ou gran-
diosidade ser acompanhado de 
agitação e perda de energia e da 
líbido (Figueira e Jara, 2000).

A PB com episódios mistos 
apresenta episódios depressivos 
mais graves e de maior duração. 
As pessoas que sofrem de esta-
dos mistos têm um pior prog-
nóstico e maior probabilidade de 
hospitalizações (Figueira e Jara, 
2000), e um maior risco suicida 
(Vieta et al., 1999).

Reflexão Final
Conhecer melhor os episódios 

da doença e, em particular, per-
ceber como se manifestam em 
cada pessoa, permite uma me-
lhor consciencialização e uma 
atitude pró-ativa no tratamento, 
capaz de possibilitar uma cons-
trução do projeto de vida de acor-
do com a essência de cada um. 

Um diagnóstico de Perturba-
ção Bipolar não serve para cata-
logar ou definir a pessoa, serve, 
ou assim deveria, para permitir 
um tratamento adequado e dig-
no. Para tal, queremos contribuir 
para uma sociedade que esteja 
preparada para aceitar e integrar 
as pessoas com estes diagnósti-
cos, sem necessidade de catalo-
gar para controlar ou estigmati-
zar porque não se sabe ou não se 
tem informação de como se lidar 
com a situação. Queremos, pois, 
contribuir para uma sociedade 
informada e intolerante à discri-
minação. Queremos contribuir 
para uma consciência social e 
para que a sociedade se capacite 
de recursos capazes para tratar 
adequadamente quem sofre com 
estas patologias. 
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4 Hipocampo Memoria 

5 Junção temporoparietal Sensibilidade	à	distração 

6 Amígdala Medo,	emoções	negativas 

7 Insula anterior Perceção	interna 

 

 
Descrição: Imagem de um cérebro com indicação da localização das diversas zonas cerebrais 

 
An	Cerveau & Psycho. 2021 

 
Além	disso,	os	dois	principais	programas	utilizados	na	área	da	saúde	e	baseados	no	Mindfulness fazem	parte	das	terapias	comportamentais	de	

3ª	geração	por	promoverem	a	metacognição. 
 

 

Fundamentada	 numa abordagem	 empírica	 e	
focada	 em	 princípios,	 a	 terceira	 onda de terapia 
cognitiva e	 comportamental é	  particularmente	 sensível	
ao	contexto	e	funções	dos	fenômenos	psicológicos,	não	
somente	 nas	  suas	  formas,	  e	  também	  tende	  a	
enfatizar	 	 estratégias	 de	 mudança	 contextuais	 e	
experienciais	 em	 adição	 às	 estratégias	 diretas	 e	
didáticas.	Estes	tratamentos	tendem	a	procurar a	construção	
de	 repertórios	 amplos, flexíveis e efetivos, mais do que 
uma	 abordagem eliminativa	 para	 problemas	
estreitamente definidos, e a enfatizar a relevância 
destes	 aspetos	 tanto	 para	 clínicos	 como	 para	 os	
clientes.	 A	 terceira	 onda	 reformula	 e	 sintetiza	 as	
gerações prévias	da terapia	cognitiva e	comportamental 
e levam-nas de	 encontro	 a	 questões,	 problemas	 e	
domínios	 previamente	 endereçados	 primariamente	 por	
outras	tradições,	na esperança	de melhorar	tanto		a	 sua	 
compreensão		como	os		resultados.  

(Hayes,	2004,	p.	658) 
 

 
É diferente pensar: “Não valho nada”...ou fazer a reflexão: “Eu estou a pensar que não valho nada” 

 
 

MBSR_ Mindfulness baseado na Redução de Stress 
O	MBSR	 foi	 inicialmente	 desenhado	 por	 Jon	 Kabat-Zin	 em	 1979,	 na	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	 Universidade	 de	 Massachusetts, junto de	

pacientes	que	sofriam	de	dor	e	sintomatologia	cronica. 
Este	programa	de	8	sessões	consiste	num	treino	semanal	guiado	de	2	horas/2horas	e	30	minutos	em	grupo,	incluído	uma	sessão	intensiva	de	6	

horas,	bem	como	exercícios	de	45	minutos	para	praticar	diariamente	entre	cada	sessão	de	grupo.	 
O	 próprio	 terapeuta	 tem	 que	 ser	 um	 praticante	 experimentado	 de	

Mindfulness,	partilhando	a	sua experiência	nas	interações	de	grupo. 
O	 objectivo	 é	 de	melhorar	 estratégias	 de	 coping na	 forma	 como	 lidamos	

com	a	ansiedade	e	o	stress	do	dia	a	dia,	através	da	psicoeducação.	Mas	também,	
ao	 focar-se,	 no	 momento	 presente,	 o	 MBSR	 previne	 a	 ruminação	 de	 ideias	
negativas,	distanciando-as emocionalmente.	 

Mas	não	 só...estudos	 verificaram	 igualmente	benefícios	 ao	 nível	 do	 bem-
estar	subjetivo,	aumento	da	concentração,	diminuição	da	tensão	arterial	e	da	dor	
crónica,	bem	como	aumento	das	defesas	imunitárias.  

 
MBCT- Mindfulness baseado na Terapia Cognitiva 

Inspirado	 no	 modelo	 de	 Jon	 Kabat-Zinn,	 Sagal	 et	 al	 (2002)	 criaram	 um	
programa	 para	 prevenir	 recorrências	 de	 episódios	 depressivos.	 Mas	 além	 da	
psicoeducação	 sobre	 o	 stress,	 os	 exercícios	 promovem	 no	 praticante	 a	
desconstrução	de	padrões	de	pensamentos	 inadequados	e	uma	 relação	própria	
com	o	seu	estado	emocional.	Por	 isso,	o	MBCT	é	particularmente	eficiente com	
sintomas	residuais	em	utentes	com	quadros	depressivos	recorrentes. 

  

•   
•   

  

•  -
  
•   

  

•  
  
•   

Descrição: Ilustração acerca da complexidade de pensamentos de uma pessoa mesmo 
quanto passeia em lazer 

Se houve tempo em que pare-
cia moda, hoje em dia, passou a 
ser objeto de estudo; mas afinal 
o que é Mindfulness?

Traduzido do inglês, o ter-
mo significa “Atenção Plena”. 
Segundo Jon Kabat-Zin, pionei-
ro na aplicação terapêutica do 
Mindfulness, define-a como “a 
consciência que surge ao pres-
tar atenção, intencionalmente, 
no momento presente, sem jul-
gamento” (Kabat-Zin, 2003).

Inspiradas na meditação bu-
dista, cujo objetivo é de atenuar 
o sofrimento humano pela me-
lhor consciência de si próprio, 
as práticas modernas da medita-
ção têm como alicerces a calma 
mental e a plena consciência. 
Assim ao focalizar-se no mo-
mento presente, nas suas sensa-
ções internas e na sua perceção 
sobre as mesmas, regulamo-nos 
emocionalmente, aceitando o 
que vivemos e o que sentimos, 
atenuando consequentemen-
te o impacto negativo de algu-
mas emoções e ganhando em 
liberdade. Permite ao cérebro 
reorganizar-se: as áreas da con-
centração desenvolvem-se e as 
áreas da ira e do medo tornam-
-se menos reativas.

Esta disciplina trará benefí-
cios na sua saúde mental e físi-
ca, nomeadamente na redução 
de stress, na qualidade do sono, 
na forma como lida com a dor e 
na prevenção de episódios de-
pressivos.

De facto, a meditação ativa 
várias áreas cerebrais ligadas à 
atenção, a regulação das emo-
ções e a metacognição (conheci-
mento que o individuo tem acer-
ca dos seus próprios processos 
cognitivos):

Além disso, os dois principais 
programas utilizados na área da 
saúde e baseados no Mindful-
ness fazem parte das terapias 
comportamentais de 3ª geração 

Mindfulness: Atenção Plena 
Lídia Águeda
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Norte, ADEB

por promoverem a metacogni-
ção.

MBSR_ Mindfulness ba-
seado na Redução de Stress

O MBSR foi inicialmente de-
senhado por Jon Kabat-Zin em 
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Sofrer	de	uma	depressão	não	é	apenas	estar	triste.	A	tristeza	é	algo	proporcional	a	determinados	acontecimentos	que	a	provocam,	com	uma	
duração	 apropriada	 e	 sem	 consequências	 significativas	 no	 funcionamento	 pessoal.	 	 O	 humor	 triste	 apresenta	 uma	 função	 adaptativa	 a	 um	 certo	
acontecimento.	Contrariamente,	na	Depressão	Bipolar	o	humor	perde	essa	função	adaptativa.	A	Depressão	Bipolar	é	um	quadro	clínico	composto	por	
um	conjunto	de	sinais	e	sintomas	que	incapacita	a	pessoa	de	realizar	a	sua	vida	como	habitualmente. 

O	episódio	de	Depressão	tende	a	desenvolver-se	gradualmente	durante	dias	ou	semanas,	normalmente	começando	por	sintomas	de	ansiedade	
e	ligeiros	sintomas	depressivos.	 

Os	 sintomas	 principais	 da	 Depressão	 Bipolar	 são:	 o	 humor	 triste	 ao	 longo	 dos	 dias;	 incapacidade	 de	 experienciar	 sentimentos	 diferentes	
conforme	 as	 circunstâncias,	 mantendo-se	 um	 humor	 constantemente	 «cinzento».	 Para	 além	 disso,	 o	 humor	 pode,	 ainda,	 variar	 em	 termos	 de	
intensidade	ao	longo	do	dia,	sentindo-se	pior	pela	manhã	e	melhorando	ao	longo	do	dia.	Para	além	de	um	humor	triste,	na	depressão	bipolar	o	humor,	
por	 vezes,	 surge	 como	 tenso	 ou	 irritável,	 descrito	 como	 humor	 disfórico;	 notória	 perda	 generalizada	 de	 prazer	 e	 interesse	 por	 qualquer	 atividade,	
inclusive	 as	 que	 anteriormente	 eram	 agradáveis;	 diminuição	 ou	 perda	 do	 interesse	 sexual;	 significativo	 cansaço	 fisco	 e	 psicológico,	 mesmo	 na	
realização	de	pequenas	 tarefas;	a	nível	da	atividade	psíquica	 verifica-se	uma	evidente	 lentificação	e	 ineficácia	do	 raciocínio;	nota-se	 também	uma	
notável	 dificuldade	 em	manter	 a	 atenção	 ou	 ter	 concentração,	 o	 que	 compromete	 significativamente	 a	memória	 para	 além	 disso,	 verifica-se	 uma	
acentuada	dificuldade	em	realizar	qualquer	tipo	de	escolha,	sendo	a	consciência	desta	indecisão	descrita	como	bastante	angustiante	pelo	próprio.	 

A	 pessoa	 quando	 está	 em	 depressão	 tende	 a	 isolar-se	 gradualmente,	 com	 uma	 perceção	 de	 si	 bastante	 negativa	 e	 com	 sentimentos	 de	
inutilidade.	 Este	 isolamento,	 gera	 condições,	 no	 vazio	 da	 solidão,	 para	 os	 pensamentos	 ruminantes	 de	 culpa	 e	 pessimistas	 ganharem	 proporções	
ainda	maiores.	É	comum	uma	angustiante	falta	de	esperança num	futuro	em	que	a	pessoa	se	projeta	gravemente	deprimida.	É	perante	este	tipo	de	
perspetiva,	 irrealista	 e	 condicionada	 pelas	 características	 da	 doença,	 que	 surge	 muitas	 vezes	 uma	 intenção	 de	 suicídio.	 Por	 vezes,	 nesta	
desesperança,	esse	tipo	de	 ideias	pode	trazer	um	alivio	perante	a	 ideia	de	por	 fim	ao	sofrimento	que	se	crê,	erroneamente,	não	ter	 fim	de	nenhum	
outro	modo. 

A	Depressão	Bipolar	apresenta	algumas	diferenças	em	relação	a	outros	 tipos	de	depressão,	nomeadamente:	predomina	a	apatia	em	 vez	da	
tristeza,	a	inibição	psicomotora	em	vez	da	ansiedade	e,	a	hipersónia	em	substituição	da	insónia;	menor	incidência	de	anorexia	e	menor	perda	de	peso;	
maior	probabilidade	de	surgirem	sintomas	psicóticos	congruentes	com	o	humor	e	em	maior	 frequência	do	que	na	Depressão	Unipolar	 (Vieta	et	al.,	
1999). 

 
Estados mistos de humor 
Um	episódio	misto	é	caracterizado	por	uma	combinação	ou	alteração	rápida	de	sintomas	hipomaníacos,	maníacos	e	depressivos	(OMS,	1993), 

o	que	se	traduz	na	presença	de	sintomas	como	labilidade	afetiva,	irritabilidade,	explosões	de	cólera,	e	estados	de	ansiedade	 e	de	depressão	que	se	
podem	 associar	 a	 outras	 características	 da	 síndrome	 maníaca.	 Nos	 episódios	 mistos,	 os	 episódios	 depressivos	 podem	 ser	 acompanhados	 de	
hiperatividade,	discurso	acelerado	e,	por	outro	lado,	o	humor	maníaco	ou	grandiosidade	ser	acompanhado	de	agitação	e	perda	de	energia	e	da	líbido	
(Figueira	e	Jara,	2000). 

A	PB	com	episódios	mistos	apresenta	episódios	depressivos	mais	graves	e	de	maior	duração.	As	pessoas	que	sofrem	de	estados	mistos	têm	
um	pior	prognóstico	e	maior	probabilidade	de	hospitalizações	(Figueira	e	Jara,	2000),	e	um	maior	risco	suicida	(Vieta	et	al.,	1999). 

Reflexão Final 
Conhecer	 melhor	 os	 episódios	 da	 doença	 e,	 em	 particular,	 perceber	 como	 se	 manifestam	 em	 cada	 pessoa,	 permite	 uma	 melhor	

consciencialização	e	uma	atitude	pró-ativa	no	tratamento,	capaz	de	possibilitar	uma	construção	do	projeto	de	vida	de	acordo	com	a	essência	de	cada	
um.	 

Um	diagnóstico	 de Perturbação	Bipolar	 não	 serve	 para	 catalogar	 ou	 definir	 a	 pessoa,	 serve,	 ou	 assim	deveria,	 para	 permitir	 um	 tratamento	
adequado	e	digno.	Para	tal,	queremos	contribuir	para	uma	sociedade	que	esteja	preparada	para	aceitar	e	integrar	as	pessoas	com	estes	diagnósticos,	
sem	 necessidade	 de	 catalogar	 para	 controlar	 ou	 estigmatizar	 porque	 não	 se	 sabe	 ou	 não	 se	 tem	 informação	 de	 como	 se	 lidar	 com	 a	 situação.	
Queremos,	pois,	contribuir	para	uma	sociedade	informada	e	intolerante	à	discriminação.	Queremos	contribuir	para	uma	consciência	social e para	que	a 
sociedade	se	capacite	de	recursos	capazes	para tratar adequadamente	quem	sofre	com	estas	patologias.	 
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Mindfulness: Atenção Plena  

Lídia Águeda 
Psicóloga	Clínica	da	Delegação	Regional	do	Norte,	ADEB 

 

Se	houve	tempo	em	que	parecia	moda,	hoje	em	dia,	passou	a	ser	objeto	de	estudo;	mas	afinal	o	que	é	Mindfulness? 
Traduzido do inglês, o termo significa “Atenção Plena”. Segundo Jon	Kabat-Zin,	pioneiro	na	aplicação	terapêutica	do	Mindfulness,	define-a	como	

“a consciência que surge ao prestar atenção, intencionalmente, no momento presente, sem julgamento” (Kabat-Zin,	2003). 
Inspiradas	na	meditação	budista,	cujo	objetivo	é	de	atenuar	o	sofrimento	humano	pela	melhor	consciência	de	si	próprio,	as	práticas	modernas	

da	meditação	têm	como	alicerces	a	calma	mental	e	a	plena	consciência.	Assim	ao	focalizar-se no	momento	presente,	nas	suas	sensações	internas	e	
na	 sua	 perceção	 sobre	 as	mesmas,	 regulamo-nos	 emocionalmente,	 aceitando	 o	 que	 vivemos	 e	 o	 que	 sentimos,	 atenuando	 consequentemente	 o	
impacto	negativo	de	algumas	emoções	e	ganhando	em	liberdade.	Permite	ao	cérebro reorganizar-se:	as	áreas	da	concentração	desenvolvem-se e	as	
áreas	da	ira	e	do	medo	tornam-se	menos	reativas. 

Esta	disciplina	trará	benefícios	na	sua	saúde	mental	e	física,	nomeadamente	na	redução	de	stress,	na	qualidade	do	sono,	na	forma	como	lida	
com	a	dor	e	na	prevenção	de	episódios	depressivos. 

De	 facto,	 a	 meditação	 ativa	 várias	 áreas	 cerebrais	 ligadas	 à	 atenção,	 a	 regulação	 das	 emoções	 e a	 metacognição	 (conhecimento	 que	 o	
individuo	tem	acerca	dos	seus	próprios	processos	cognitivos): 

 

1 Córtex cingulado posterior Memoria	e	atenção 

2 Córtex cingulado anterior Regulação	emocional 

3 Córtex pré-frontal dorsolateral 
e ventromediano Focaliza	a atenção 
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4 Hipocampo Memoria 

5 Junção temporoparietal Sensibilidade	à	distração 

6 Amígdala Medo,	emoções	negativas 

7 Insula anterior Perceção	interna 

 

 
Descrição: Imagem de um cérebro com indicação da localização das diversas zonas cerebrais 

 
An	Cerveau & Psycho. 2021 

 
Além	disso,	os	dois	principais	programas	utilizados	na	área	da	saúde	e	baseados	no	Mindfulness fazem	parte	das	terapias	comportamentais	de	

3ª	geração	por	promoverem	a	metacognição. 
 

 

Fundamentada	 numa abordagem	 empírica	 e	
focada	 em	 princípios,	 a	 terceira	 onda de terapia 
cognitiva e	 comportamental é	  particularmente	 sensível	
ao	contexto	e	funções	dos	fenômenos	psicológicos,	não	
somente	 nas	  suas	  formas,	  e	  também	  tende	  a	
enfatizar	 	 estratégias	 de	 mudança	 contextuais	 e	
experienciais	 em	 adição	 às	 estratégias	 diretas	 e	
didáticas.	Estes	tratamentos	tendem	a	procurar a	construção	
de	 repertórios	 amplos, flexíveis e efetivos, mais do que 
uma	 abordagem eliminativa	 para	 problemas	
estreitamente definidos, e a enfatizar a relevância 
destes	 aspetos	 tanto	 para	 clínicos	 como	 para	 os	
clientes.	 A	 terceira	 onda	 reformula	 e	 sintetiza	 as	
gerações prévias	da terapia	cognitiva e	comportamental 
e levam-nas de	 encontro	 a	 questões,	 problemas	 e	
domínios	 previamente	 endereçados	 primariamente	 por	
outras	tradições,	na esperança	de melhorar	tanto		a	 sua	 
compreensão		como	os		resultados.  

(Hayes,	2004,	p.	658) 
 

 
É diferente pensar: “Não valho nada”...ou fazer a reflexão: “Eu estou a pensar que não valho nada” 

 
 

MBSR_ Mindfulness baseado na Redução de Stress 
O	MBSR	 foi	 inicialmente	 desenhado	 por	 Jon	 Kabat-Zin	 em	 1979,	 na	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	 Universidade	 de	 Massachusetts, junto de	

pacientes	que	sofriam	de	dor	e	sintomatologia	cronica. 
Este	programa	de	8	sessões	consiste	num	treino	semanal	guiado	de	2	horas/2horas	e	30	minutos	em	grupo,	incluído	uma	sessão	intensiva	de	6	

horas,	bem	como	exercícios	de	45	minutos	para	praticar	diariamente	entre	cada	sessão	de	grupo.	 
O	 próprio	 terapeuta	 tem	 que	 ser	 um	 praticante	 experimentado	 de	

Mindfulness,	partilhando	a	sua experiência	nas	interações	de	grupo. 
O	 objectivo	 é	 de	melhorar	 estratégias	 de	 coping na	 forma	 como	 lidamos	

com	a	ansiedade	e	o	stress	do	dia	a	dia,	através	da	psicoeducação.	Mas	também,	
ao	 focar-se,	 no	 momento	 presente,	 o	 MBSR	 previne	 a	 ruminação	 de	 ideias	
negativas,	distanciando-as emocionalmente.	 

Mas	não	 só...estudos	 verificaram	 igualmente	benefícios	 ao	 nível	 do	 bem-
estar	subjetivo,	aumento	da	concentração,	diminuição	da	tensão	arterial	e	da	dor	
crónica,	bem	como	aumento	das	defesas	imunitárias.  

 
MBCT- Mindfulness baseado na Terapia Cognitiva 

Inspirado	 no	 modelo	 de	 Jon	 Kabat-Zinn,	 Sagal	 et	 al	 (2002)	 criaram	 um	
programa	 para	 prevenir	 recorrências	 de	 episódios	 depressivos.	 Mas	 além	 da	
psicoeducação	 sobre	 o	 stress,	 os	 exercícios	 promovem	 no	 praticante	 a	
desconstrução	de	padrões	de	pensamentos	 inadequados	e	uma	 relação	própria	
com	o	seu	estado	emocional.	Por	 isso,	o	MBCT	é	particularmente	eficiente com	
sintomas	residuais	em	utentes	com	quadros	depressivos	recorrentes. 

  

•   
•   

  

•  -
  
•   

  

•  
  
•   

Descrição: Ilustração acerca da complexidade de pensamentos de uma pessoa mesmo 
quanto passeia em lazer 

É diferente pensar: “Não valho nada”...ou fazer a reflexão: “Eu estou a pensar que não valho nada”
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1979, na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Massachu-
setts, junto de pacientes que 
sofriam de dor e sintomatologia 
cronica.

Este programa de 8 sessões 
consiste num treino semanal 
guiado de 2 horas/2horas e 30 
minutos em grupo, incluído uma 
sessão intensiva de 6 horas, bem 
como exercícios de 45 minutos 
para praticar diariamente entre 
cada sessão de grupo. 

O próprio terapeuta tem que 
ser um praticante experimenta-
do de Mindfulness, partilhando a 
sua experiência nas interações 
de grupo.

O objectivo é de melhorar 
estratégias de coping na forma 
como lidamos com a ansiedade e 
o stress do dia a dia, através da 
psicoeducação. Mas também, ao 
focar-se, no momento presente, 
o MBSR previne a ruminação de 
ideias negativas, distanciando-
-as emocionalmente. 

Mas não só...estudos verifi-
caram igualmente benefícios ao 
nível do bem-estar subjetivo, au-
mento da concentração, diminui-
ção da tensão arterial e da dor 
crónica, bem como aumento das 
defesas imunitárias. 

MBCT- Mindfulness ba-
seado na Terapia Cognitiva

Inspirado no modelo de Jon 
Kabat-Zinn, Sagal et al (2002) 
criaram um programa para pre-
venir recorrências de episódios 
depressivos. Mas além da psi-
coeducação sobre o stress, os 
exercícios promovem no prati-
cante a desconstrução de pa-
drões de pensamentos inade-
quados e uma relação própria 
com o seu estado emocional. Por 
isso, o MBCT é particularmente 
eficiente com sintomas residu-
ais em utentes com quadros de-
pressivos recorrentes.

Dada a eficiência demostrada 
destes programas, novos estão a 
emergir, nomeadamente na do-
ença bipolar, mas com utentes 
eutímicos ou com sintomas resi-
duais de hipomania. O objectivo 
principal é de os utentes apren-

derem a regular-se emocional-
mente, evitando assim a recor-
rências de crises. (Gilbert et al, 
2014; Strange et al, 2011; Bojic et 
al, 2017)

Neste sentido, é de referir 
que existem casos em que estes 
programas são contraindicados, 
tais como pessoas com diagnos-
tico de depressão aguda, fobia 
social grave, estados psicóticos 
ou de mania.

Nunca é de mais lembrar 
que, nenhum destes programas 
substitui os tratamentos farma-
cológicos, mas são um comple-
mento aos mesmos.
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rapy for nonremitted patients with bipolar 
disorder. 2011, CNS Neurosci Ther. 

Segal, Z., Williams, J.M.G. &Teasdale, 
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Dada	a	eficiência	demostrada	destes	programas,	novos	estão	a	emergir,	nomeadamente	na	doença	bipolar,	mas	com	utentes	eutímicos	ou	com	
sintomas	residuais	de	hipomania.	O	objectivo	principal	é	de	os	utentes	aprenderem	a	regular-se	emocionalmente,	evitando	assim	a	recorrências	de	
crises.	(Gilbert	et	al,	2014;	Strange	et	al,	2011;	Bojic	et	al,	2017) 

Neste	sentido,	é	de	referir	que	existem	casos	em	que	estes	programas	são	contraindicados,	tais	como	pessoas	com	diagnostico	de	depressão	
aguda,	fobia	social	grave,	estados	psicóticos	ou	de	mania. 

Nunca é	de	mais	lembrar	que, nenhum	destes	programas	substitui os	tratamentos	farmacológicos,	mas	são	um	complemento	aos	mesmos. 
 

O meu momento Mindfulness 
1. . Sente-se	confortavelmente	numa	cadeira. 
2. Quando	se	sentir	preocupada, feche os	olhos. 
3. Permita que	o	seu	corpo	se	sinta	suportado	pela	cadeira. 
4. Agora observe a sua respiração … o ar a entrar e o ar a sair… 
5. Se	quiser,	pode	colocar	as	mãos	na	zona	abdominal	e	sentir	a	sensação	da	

respiração	no	corpo. 
6. Se	notar	que	a	sua	atenção	se	vai desviar… com preocupações, memorias… 

traga-a	de	volta	à sua respiração… o ar a entrar e o ar a sair… 
tranquilamente… sem julgamento. 

7. Seja	gentil	consigo	próprio. 
8. Após 10/15	minutos,	traga	a	sua	atenção	de	volta	ao	seu	corpo,	ao	ambiente	

envolvente. 
9. Lentamente	abrir	os	olhos 

Mace,	C.	(2007) 
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O Sono e a Doença Bipolar 

Renata Frazão 

Psicóloga	Clínica	da	Sede	Nacional,	ADEB 

Os	seres	humanos	passam	sensivelmente	um	terço	das	suas	vidas	a	dormir,	estejam	onde	estiverem,	façam	o	que	fizerem.	O	sono	é uma	parte	
essencial	do	nosso	funcionamento	e	uma	garantia	do	nosso	equilíbrio	e	saúde.	 

Segundo	Lavie	(1998),	os	antigos	entendiam o	sono	como	um	isolamento	do	cérebro	relativamente	ao	resto	do	corpo.	Citado	pelo	mesmo	autor,	
Alcméon	(sec.	VI	A.C.)	afirmava	que	o	sono	era	causado	pela	retirada	do	sangue	dos	vasos	sanguíneos	da	pele	para	o	interior	do	corpo,	provocando	o	
seu	 retorno	 o despertar. Aristóteles afirmava em “Do Sono e da Vigília”, que estes estados eram o resultado da nossa capacidade de sentir e 
compreender	os	estímulos	do	ambiente,	como	característica	dos	seres	vivos	com	órgãos	sensitivos.	Segundo	ele,	os	vapores	resultantes	da	digestão	
reuniam-se	na	cabeça,	devido	à	sua	alta	temperatura	e	conforme	o	cérebro	arrefecia,	estes	condensavam-se,	desciam	e	depois	arrefeciam	o	coração,	
provocando	o	sono.	Platão	e	Galeno	 também	acreditavam	que	as	causas	do	sono	eram	mecânicas,	mas em	vez	de	descerem	para	o	coração,	os	
vapores	 bloqueavam	os	 poros	 cerebrais	 e	 isolavam	o	 cérebro	 do	 resto	 do	 corpo,	 e	 era	 este	 desligamento	 do	 cérebro	 que	 levava	 ao	 sono.	 Estes	

conceitos,	 com	 alterações	 mínimas	 durante	 a	 Idade	 Média	 e	
Renascimento,	mantiveram-se,	alterando-se	apenas	a	conceção	
de	que	os	vapores	vinham	do	estômago,	para	a	ideia	de	que	era	
a	 afluência	 de	 sangue	 ao	 cérebro	 que	 provocava	 o	 sono.	Nos	
seculos	XVIII	e	XIX	predominavam	duas	linhas	de	pensamento:	
numa	 existia	 a	 crença	 de	 que	 o	 sono	 era	 causado	 por	 uma	
anemia	ou	falta	de	sangue	no	cérebro,	e	a	outra	 linha	defendia	
que	 o	 sono	 se	 devia	 a	 um	 excesso	 de	 sangue	 no	 cérebro.		
Muitas	 outras	 teorias	 se	 seguiram,	 de	 que	 se	 destacam	 as	
teorias	 referentes	 às	 hipnotoxinas,	 ou	 toxinas	 do	 sono,	 que	
causavam	 o	 sono,	 através	 do	 envenenamento	 do	 cérebro.	
Nathaniel	Kleitman,	que	descobriu	o	sono	REM,	acreditava	que	
o	sono	era	resultado	da	fadiga	do	sistema	muscular	e	nervoso.	
Ivan	Pavlov,	Prémio	Nobel	da	Fisiologia	e	Medicina,	acreditava	
que	o	sono	era o	estado	no	qual	a	inibição	da	atividade	cerebral	
era	induzida	reflexamente.	Constantin	Von	Economo,	estudou	a	
encefalite	 letárgica,	 uma	 doença	 infeciosa	 provocada	 por	 um	
protozoário,	 e	 em	 que	 um	 dos	 principais	 sintomas	 era	
sonolência	extrema,	culminando	muitas	vezes	na	morte,	e	a	sua	
investigação	 foi	 importante	 para	 a	 construção	 das	 teorias	 do	
sono.	 No	 início	 do	 século	 XX	 um	 psiquiatra	 alemão,	 Hans	
Berger,	 descobriu	 que	 a	 atividade	 elétrica	 do	 cérebro	 humano	
podia	 ser	 traçada	 sob	 a	 superfície	 do	 cérebro,	 criando	 o	
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Os seres humanos passam 
sensivelmente um terço das suas 
vidas a dormir, estejam onde es-
tiverem, façam o que fizerem. O 
sono é uma parte essencial do 
nosso funcionamento e uma ga-
rantia do nosso equilíbrio e saúde. 

Segundo Lavie (1998), os anti-
gos entendiam o sono como um 
isolamento do cérebro relativa-
mente ao resto do corpo. Citado 
pelo mesmo autor, Alcméon (sec. 
VI A.C.) afirmava que o sono era 
causado pela retirada do sangue 
dos vasos sanguíneos da pele para 
o interior do corpo, provocando o 
seu retorno o despertar. Aristó-
teles afirmava em “Do Sono e da 
Vigília”, que estes estados eram 
o resultado da nossa capacidade 
de sentir e compreender os estí-
mulos do ambiente, como carac-
terística dos seres vivos com ór-
gãos sensitivos. Segundo ele, os 
vapores resultantes da digestão 

O Sono e a Doença Bipolar
Renata Frazão
Psicóloga Clínica da Sede Nacional, ADEB

reuniam-se na cabeça, devido à 
sua alta temperatura e conforme 
o cérebro arrefecia, estes con-
densavam-se, desciam e depois 
arrefeciam o coração, provocan-
do o sono. Platão e Galeno tam-
bém acreditavam que as causas 
do sono eram mecânicas, mas em 
vez de descerem para o coração, 
os vapores bloqueavam os poros 
cerebrais e isolavam o cérebro do 
resto do corpo, e era este desliga-
mento do cérebro que levava ao 
sono. Estes conceitos, com altera-
ções mínimas durante a Idade Mé-
dia e Renascimento, mantiveram-
-se, alterando-se apenas a con-
ceção de que os vapores vinham 
do estômago, para a ideia de que 
era a afluência de sangue ao cé-
rebro que provocava o sono. Nos 
seculos XVIII e XIX predominavam 
duas linhas de pensamento: numa 
existia a crença de que o sono era 
causado por uma anemia ou falta 

de sangue no cérebro, e a outra li-
nha defendia que o sono se devia 
a um excesso de sangue no cére-
bro.  Muitas outras teorias se se-
guiram, de que se destacam as te-
orias referentes às hipnotoxinas, 
ou toxinas do sono, que causavam 
o sono, através do envenenamen-
to do cérebro. Nathaniel Kleitman, 
que descobriu o sono REM, acre-
ditava que o sono era resultado da 
fadiga do sistema muscular e ner-
voso. Ivan Pavlov, Prémio Nobel da 
Fisiologia e Medicina, acreditava 
que o sono era o estado no qual a 
inibição da atividade cerebral era 
induzida reflexamente. Constantin 
Von Economo, estudou a encefali-
te letárgica, uma doença infeciosa 
provocada por um protozoário, e 
em que um dos principais sinto-
mas era sonolência extrema, cul-
minando muitas vezes na morte, e 
a sua investigação foi importante 
para a construção das teorias do 
sono. No início do século XX um 
psiquiatra alemão, Hans Berger, 
descobriu que a atividade elétri-
ca do cérebro humano podia ser 
traçada sob a superfície do cére-
bro, criando o Encefalograma, pu-
blicando o seu primeiro trabalho 
nesta área em 1929. Mais tarde 
seria demitido pelos nazis e viria 
a suicidar-se, deixando os seus 
incríveis achados para a poste-
rioridade, essenciais hoje em dia 
para o estudo do cérebro. Destas 
descobertas surgiram também as 
investigações que permitiam re-
conhecer as ondas cerebrais do 
sujeito que dorme e identificar as 
diferenças entre a atividade cere-
bral do sono e da vigília.

Ao longo do tempo o estudo do 
sono foi evoluindo, assim como as 
teorias a ele associadas, e varias 
hipóteses foram sendo levanta-
das, como a das características in-
dividuais que foram sendo investi-
gadas como estando ligadas ao 
sono, tais como a personalidade, 

Descrição: Ilustração de como um sono de qualidade deve ser tranquilo e sem interrupções 
devidas a preocupações
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criatividade, genialidade ou caris-
ma. No entanto, as evidências não 
sustentaram estas correlações., 
pois temos, por exemplo, provas 
de que Einstein dormia bastante, 
mas Thomas Edison ou Napoleão 
Bonaparte dormiam muito pouco 
e todos se destacaram nas suas 
áreas.

Existe ainda a questão de quan-
tas horas são essenciais para que 
as pessoas funcionem bem? Na 
realidade, diferentes pessoas têm 
diferentes necessidades de sono, 
e desde que consigam funcionar 
bem durante o dia, emocional, in-
telectual e cognitivamente, pare-
ce que esta é uma questão para a 
qual podemos dar valores indicati-
vos, mas não determinantes, pois 
como constatámos, varia muito de 
sujeito para sujeito. Se há pessoas 
para quem 5 ou 6 horas são mais 
que suficientes, outras há para as 
quais menos de 8 ou 9 horas tem 
um impacto marcadamente nega-
tivo na sua funcionalidade. 

No tratamento da Doença Bi-
polar, as questões relacionadas 
com a importância de uma boa 
higiene do sono assumem uma 
grande preponderância, e são 
sempre levantadas, pois estão 
profundamente ligadas a um pla-

no de estabilidade e prevenção de 
recaída eficaz. 

Na avaliação dos fatores de ris-
co na doença Bipolar, temos que 
ter em conta as caraterísticas in-
dividuais de cada pessoa e quais 
os seus hábitos de sono, desde 
criança. É importante entender 
a forma como o sono se foi alte-
rando, a existência de situações 
de insónias situacionais (devido a 
eventos estressantes e emocio-
nalmente marcantes) ou insónias 
crónicas, e as alterações nos pa-
drões de sono congruentes com 
episódios de oscilações de humor 
ou que se manifestam antes dos 
episódios críticos. Toda esta in-
formação permite ajudar a pessoa 
com diagnóstico de doença bipo-
lar, não só a desenvolver estraté-
gias para melhorar a sua higiene 
de sono, mas também a identificar 
sinais pródromos dos episódios 
de crise, tornando-se numa parte 
mais ativa e eficaz na identifica-
ção de períodos de instabilidade e 
consequente plano de intervenção 
precoce para prevenir as crises.

Normalmente observamos 
uma diminuição da necessidade 
de dormir antes ou aquando dos 
episódios de elevação do humor 
(fases de hipomania, mania, mis-

tas) e um aumento do sono nos 
períodos mais depressivos. No en-
tanto, entender as características 
individuais de cada pessoa é es-
sencial, pois há pessoas que, em 
pleno episodio de mania, dormem 
bem e outras que, em fases de 
depressão major, não conseguem 
dormir. Entender estas nuances e 
ajudar a criar estratégias compor-
tamentais que ajudem a tornar a 
qualidade do sono mais adequada 
é uma parte essencial da inter-
venção nas patologias do espetro 
das bipolaridades. A intervenção 
farmacológica é também um alia-
do essencial para ajudar a regula-
rizar períodos de instabilidade ao 
nível do sono e, dessa forma, aju-
dar a prevenir ou controlar, epi-
sódios de instabilidade do humor, 
seja em que sentido da oscilação 
for. O recurso a aplicações tecno-
lógicas de registo diário do sono e 
do humor são instrumentos muito 
importantes para esta (auto) mo-
nitorização e ajudam a perceber 
padrões de oscilações do humor, 
contribuindo também para a pre-
venção das crises.

Bibliografia:
Lavie, P. (1998). O Mundo encantado do 

sono. Lisboa: Climepsi Editores

Descrição: Fotografia de uma mão a segurar um despertador
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“O estudo do comportamento 
humano em contextos da Saú-
de é atualmente uma das áreas 
promissoras da investigação e 
intervenção psicológicas, indo ao 
encontro das necessidades das 
pessoas em matéria da saúde e 
da doença, respondendo a pro-
blemas colocados pelos próprios 
técnicos e influenciando a própria 
organização dos serviços de saú-
de.” (Matos, 2004)

De acordo com a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses (OPP), 
em documento sobre o perfil dos 
psicólogos na saúde pública, a 
Psicologia é um campo científico 
“indispensável na formulação de 
políticas de Saúde Pública e na 
elaboração de programas de pre-
venção e de promoção da Saúde, 
do bem-estar e da qualidade de 
vida da população”. Acrescenta 
ainda que os grandes desafios 
da Saúde Pública passam a ser, 
no século XXI, prevenir e contro-
lar doenças não transmissíveis 
(como a obesidade ou a diabetes), 
que estão, em grande parte, de-
terminadas por fatores compor-
tamentais e de estilo de vida. 

Uma das especialidades da 

Importância dos Psicólogos de saúde 
pública no campo da saúde mental

Sónia Cherpe
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Centro, ADEB

Psicologia é a Psicologia Clínica e 
da Saúde. 

Não obstante o trabalho focado 
em alterações patológicas, a psi-
cologia clínica e da saúde abran-
ge também a população que não 
tenha condições clínicas diagnos-
ticadas e mesmo no protocolo de 
intervenção clínica são aborda-
dos os determinantes macro de 
saúde (fatores comportamentais, 
estilo de vida, regularização do 
ciclo sono-vigília, dos padrões 
alimentares, da importância do 
exercício físico). Estes tópicos de 
trabalho - a promoção de fatores 
protetores da saúde -  são, assim, 
base do trabalho da intervenção 
da psicologia clínica e da saúde 
em que contexto seja, onde se 
atua com um grau de especiali-
dade direcionado a especificida-
des da interação da pessoa e do 
contexto. A ótica da prevenção na 
psicologia clínica sedimenta-se 
em ceder informação sobre os 
comportamentos que potenciam 
o estado de saúde geral e total. 
Relembra-se que, desde 1948, a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) definiu a Saúde como um 
estado completo de bem-estar fí-
sico, mental e social. 

Outras vertentes da Psicologia 
- como a Educacional, Trabalho, 
Social, Ambiental e Comunitária 
- também atuam com modelos 
complementares de compreen-
são sobre os aspetos motivacio-
nais, cognitivos e comportamen-
tais fundamentais para iniciar e 
manter ações, ou para a mudan-
ça. 

O psicólogo detém, assim, in-
formação útil para as práticas em 
Saúde Pública.  A maior parte das 
intervenções dos Psicólogos em 

Saúde Pública são sistémicas, de 
larga escala e macro, tendo em 
consideração a eficácia e eficiên-
cia em atingir objetivos de saúde 
para a população. Direcionam-se 
sobretudo ao nível comunitário, 
nacional e societário.  Esta pers-
petiva de nível macro está as-
sociada aos objetivos colocados 
pelas iniciativas políticas e pro-
gramas do Serviço Nacional de 
Saúde, assim como os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
propostos pelas Nações Unidas e 
melhoria da qualidade do sistema 
de Saúde Pública.

As funções do psicólogo na 
Saúde Pública são diversas. 

Os psicólogos descrevem, 
analisam, interpretam e comuni-
cam sobre os determinantes e o 
nível de saúde das populações e 
elaboram prognósticos de saúde 
através da identificação e proje-
ção das consequências dos pro-
blemas de saúde. Concomitan-
temente, procedem à análise de 
risco de fenómenos de saúde de 
forma a antecipar problemas es-
pecíficos, prevenir o seu impac-
to e planear a intervenção – por 
exemplo, na identificação de gru-
pos populacionais vulneráveis, na 
avaliação de fenómenos na área 
da epidemiologia comportamen-
tal ou no desenvolvimento de tec-
nologias (e discussão dos seus 
aspetos éticos) de apoio à vigilân-
cia, intervenção e investigação. 
Procedem também à avaliação 
e monitorização dos processos 
e resultados dos projetos e pro-
gramas de saúde comunitários, 
sendo dotados de formação em 
metodologia de investigação, e de 
avaliação, que também lhes per-
mite propor e realizar interven-
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ções que visam melhorar as con-
dições de saúde, as dificuldades 
e as necessidades identificadas. 
Acrescenta-se ainda a avaliação 
da qualidade, da humanização e 
do impacto na saúde da popula-
ção da prestação dos cuidados de 
saúde. 

Na perspetiva da interven-
ção, as estratégias de prevenção 
podem ser focadas em grupos 
de risco, determinadas comuni-
dades ou em toda a população, 
aumentando também o nível de 
conhecimento sobre determina-
das doenças, fatores de risco e 
comportamentos que lhes estão 
associados (literacia para a saú-
de). A literacia para a saúde está 
relacionada com a capacidade de 
autogestão da doença e outros 
resultados de saúde. As estraté-
gias de promoção da saúde po-
dem incluir a implementação de 
políticas públicas de melhoria da 
saúde (por exemplo, aumento da 
acessibilidade aos serviços de 
saúde ou diminuição das desi-
gualdades), criação de ambientes 
e grupos de apoio (por exemplo, 
programas de apoio à parentali-
dade), desenvolvimento de pro-
gramas com o objetivo de redu-
zir comportamentos negativos 
relacionados com a saúde (por 
exemplo, maus hábitos alimen-
tares, tabagismo, abuso de álco-
ol e drogas, inatividade física) ou 
fatores de risco associados, por 
exemplo, a doenças crónicas, à 
obesidade, às doenças coroná-
rias, à diabetes, ao cancro ou a 
acidentes. A promoção da saúde 
física e psicológica passa tam-
bém pelo contexto laboral, as-
sentando na promoção de locais 
de trabalho saudáveis que abran-
gem toda as camadas organiza-
cionais. O psicólogo está formado 
para informar e partilhar a toma-
da de decisão quanto à trajetória 
de saúde escolhida, sendo assim 
uma metodologia que capacita a 
própria pessoa a gerir também a 
sua saúde. Esta capacitação é um 
elemento chave para assegurar 
serviços acessíveis e relevantes 
mesmo face a prováveis contex-
tos de saúde emergentes. No que 
concerne à comunicação pública, 
o psicólogo fazendo uso dos seus 

conhecimentos técnico-científi-
cos colabora com as autoridades 
governamentais, autoridades de 
saúde e comunicação social na 
elaboração de estratégias e fer-
ramentas de comunicação efica-
zes e eficientes, aliando-se tam-
bém à função de advocacia. A in-
tervenção em situações de crise e 
emergência também é um domí-
nio de trabalho, salientando-se o 
contributo para os Primeiros So-
corros Psicológicos.

Na descrição das funções até 
este ponto, ressalva-se a função 
transversal de consultadoria na 
área específica de conhecimento 
sobre o funcionamento e com-
portamento humano direcionada 
a diversas entidades (ex. agên-
cias governamentais, tribunais, 
estruturas de saúde, centros de 
educação e reabilitação, advoga-
dos, profissionais de saúde, etc.). 
Esta consultadoria estende-se 
também na vertente da criação 
de sistemas tecnológicos de in-
formação de saúde; no desenvol-
vimento de tecnologias de saúde; 
na conceção e implementação de 
auditorias no contexto da saúde, 
bem como no desenvolvimento de 
políticas e procedimentos opera-
cionais das organizações da saú-
de. 

Ainda se salientam outras fun-

ções como a coordenação, ges-
tão e supervisão de projetos ou 
de outros profissionais de saúde 
constituindo-se também como 
uma mais valia na Saúde Pública. 
A docência e formação estão de-
signadas para alavancar o desen-
volvimento profissional de outros 
profissionais, sobretudo no que 
diz respeito às capacidades de 
comunicação, liderança, trabalho 
em equipa ou gestão de conflitos, 
por exemplo. 

Não obstante a resenha sobre 
a importância da associação da 
área científica da psicologia, nas 
suas subespecificações, como a 
clínica e saúde, a operacionali-
zação dos serviços de psicologia 
em contextos de saúde tem sido 
lenta em Portugal. A desloca-
ção da prestação dos psicólogos 
(outrora muito focados na saúde 
mental, agora centrados também 
em temas de modificação e res-
ponsabilização de atitudes quanto 
à autogestão da saúde numa ma-
cro perspetiva) e, a acompanhar 
a evolução do conceito de saúde, 
«não pode pretender “desculpa-
bilizar“ os serviços de saúde com 
consequentes “cortes orçamen-
tais” para o sector, trata-se sim 
de uma redistribuição de finan-
ciamentos, (…)» (Matos, 2004). 

A Psicologia da Saúde - a ver-
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tente mais frequente que está na 
base da relação da psicologia com 
a saúde pública - tem como obje-
tivos a promoção e a manutenção 
do bem-estar de indivíduos, da 
comunidade e da população. O 
foco é normalmente na saúde fí-
sica, mais do que na saúde men-
tal, mas ambas as dimensões não 
podem ser entendidas separada-
mente (Marks et al., 2000). 

Sublinha-se que a epidemiolo-
gia das patologias mentais apon-
ta para o seu aumento, a depres-
são é uma das principais causas 
de incapacidade (OMS), e deixa-
-se o desafio de se investigar esta 
ótica mais centrada num conceito 
macro de saúde não esquecendo 
a intervenção individual e os con-
tributos da psicologia clínica na 
perceção da satisfação e saúde 
das pessoas. Note-se ainda que a 

formação, alocação de recursos e 
respetiva distribuição de serviço 
na saúde continua a ser pautada 
pela lentidão da sua operaciona-
lização, alertando-se para que 
também se coloque ênfase nos 
contributos imprescindíveis da 
economia e gestão dos sistemas 
de saúde na definição, e imple-
mentação urgente, de um mo-
delo organizacional útil que una 
eficazmente os sistemas de cui-
dados primários, hospitalares e 
comunitários. 

Para terminar fica um apon-
tamento da OMS (2018) “Apesar 
da evidência acumulada quanto à 
necessidade e mecanismos para 
a inclusão apropriada da saúde 
mental nos cuidados primários, 
esta meta continua amplamente 
não realizada, em muitos países 
e, portanto, um fator-chave para 

a enorme lacuna de tratamentos 
(…)”. Matos (2004) aponta tam-
bém o relatório “Reduzindo ris-
cos e promovendo uma vida sau-
dável”, já de 2002, no qual uma 
das problemáticas de saúde mais 
evidente e passível de atenção 
são os problemas de saúde men-
tal.

Bibliografia:
Matos, M. G. (2004). Psicologia da Saúde, 

saúde pública e saúde internacional. Análise 
Psicológica, 3 (XXII): 449-462.

https://www.who.int/health-topics/men-
tal-health#tab=tab_1

https://www.ordemdospsicologos.pt/
ficheiros/documentos/psicologos_saudepu-
blica_1.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-HIS-SDS-2018.38

Marks, D. F., Murray, M., Evans, B., & 
Willig, C. (2000). Health psychology: theory, 
research and practice. London: Thousand 
Oaks; New Delhi: Sage Publications. 

Tendo em consideração o âm-
bito de ação, a representação 
nacional, o trabalho realizado há 
cerca de 30 anos na área da saú-
de e social na defesa dos direitos 
das pessoas com as patologias 
Unipolar, Bipolar, Ansiosas e seus 
familiares, a Direção foi convi-
dada para integrar e participar 
no Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), onde também estão repre-
sentadas outras instituições, em 
resumo: Direção Geral de Saúde, 
diretores dos Hospitais Centrais, 

Convite do Presidente 
Prof. Doutor Henrique de Barros 
para a ADEB integrar o Conselho 

Nacional de Saúde

Delfim Augusto d`Oliveira 
Sócio nº 8, Presidente da Direção da ADEB e Diretor da Revista Bipolar

representantes de cada uma das 
associações profissionais  repre-
sentativas do pessoal técnico, 
dois representantes das centrais 
sindicais, um representante do 
Conselho Superior das Câmara 
de Comércio, um representante 
do sistema de previdência social, 
um representante das empresas 
seguradoras; um representante 
do departamento governamental 
pela área do ambiente, um repre-
sentante governamental respon-
sável pela área do ensino básico, 

um representante do  departa-
mento governamental respon-
sável pela área da educação, um 
representante do departamento 
governamental pela área das fi-
nanças, um representante da pla-
taforma das Organizações não Go-
vernamentais. 
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A Direção da ADEB atualmen-
te em exercício, decidiu desper-
tar consciências, promover a au-
tocrítica construtiva, a lealdade 
institucional, a dedicação plena, 
o desempenho profícuo da Equi-
pa da ADEB, a fim de inovar, 
perseverar, implementar e 
elevar a matriz comuni-
tária, a pirâmide de va-
lores políticos, os fins 
de saúde e sociais, o 
respeito e compre-
ensão dos objetivos 
estatutários e das 
suas valências, 
tendo em vista 
evitar a degrada-
ção da primordial 
e principal missão 
da ADEB. 

A ADEB foi cons-
tituída no ano de 
1991, por um núcleo 
de associados na sua 
maioria com o diagnós-
tico da doença Unipolar e 
Bipolar, seus familiares e téc-
nicos da área da saúde mental.

A fonte de inspiração filosófi-
ca e técnica para constituição da 
Associação teve como suporte a 
DBSA-Depression and Bipolar 
Support Aliance, a qual tem como 
objetivo a constituição e dinami-
zação de Grupos de Ajuda Mútua 
(GAM), cujos princípios, regula-
mentos e normas foram adapta-
dos e aplicados à nossa realidade 
e necessidades dos associados da 
Associação.

Os GAM são um dos mais sig-
nificativos movimentos sociais 

Observatório retrospetivo 
e prospetivo sobre a programação e 
objetivos das valências, atividades e 

ações implementadas na ADEB

Delfim Augusto d`Oliveira 
Sócio nº 8, Presidente da Direção da ADEB e Diretor da Revista Bipolar

contemporâneos, em grande ex-
pansão, radicados no fato de se-
rem constituídos e coordenados 
p e l o s próprios 

u t e n - t e s , 
revelando-se a sua riqueza numa 
abordagem inovadora dos proble-
mas de saúde mental. A sua im-
plementação tem sido uma forma 
terapêutica inovadora, positiva 
e solidária entre pares, que tem 
como objetivo a ajuda mútua e a 
partilha de saberes.

Desde a constituição da valên-
cia dos GAM em 1991, tem vindo a 
haver uma grande adesão e par-
ticipação de associados em esta-

do de incapacidade social ligeira 
ou moderada, aos quais tem sido 
proporcionado a obtenção de mais 
ganhos de saúde, qualidade de 
vida e mais autonomia. Nomea-
damente, tendo em consideração 

os efeitos positivos dos GAM no 
que toca à estabilidade física 

e psíquica, à elevação de 
conhecimentos da doen-

ça, à estabilidade pes-
soal, familiar e social.

Ao longo dos 30 
anos de intervenção 
e desenvolvimento 
dos GAM, os mes-
mos são abrangi-
dos por Acordos 
de Cooperação es-
tabelecidos com os 

seguintes Centos 
Regionais de Segu-

rança Social:
•	 Acordo	de	Coope-

ração, atípico, celebrado 
com o CRSS de Lisboa, no 

âmbito da Sede Nacional da 
ADEB, a vigorar desde 30 de 
setembro de 1998, o qual foi 
alvo de renovação no 2º se-
mestre de 2004, passando a 
abranger 75 associados em 
Grupos de Ajuda Mútua, (GAM).

•	 Acordo	de	Cooperação,	atípico,	
celebrado com o CDSS do Por-
to, no âmbito da Região Norte 
da ADEB, a vigorar desde 1 de 
outubro de 2004, abrangendo 
50 associados em Grupos de 
Ajuda Mútua, (GAM). 

•	 Acordo	 de	 Cooperação,	 cele-
brado ao abrigo do Despacho 
Conjunto, nº 407/98, entre o 
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CRSS de Coimbra e a Delega-
ção da Região Norte da ADEB, 
a vigorar desde 1 de outubro de 
2006, contemplando 40 asso-
ciados em Fórum Socio Ocupa-
cional, FSO).

1.Tendo em conta as experiên-
cias e resultados obtidos no fun-
cionamento dos Grupos de Ajuda 
Mútua desde 1991, integrando até 
hoje, centenas de pacientes/as-
sociados, foi proporcionado, uma 
troca de experiências e saberes a 
fim de prevenir recidivas, cumprir 
com a prescrição medicamentosa, 
respeitar os ciclos de repouso e 
sono, abster-se do consumo de ál-
cool e psicotrópicos, efetuar uma 
alimentação saudável.

1.1.A implementação e dispo-
nibilidade, a nível regional, a todas 
as pessoas da valência de GAM, 
com diagnóstico das patologias 
unipolar, bipolar e seus familia-
res, é uma forma de contribuir 
para elevar autoconsciência, auto-
estima e promoção de mais e me-
lhor saúde pública e saúde mental 
em Portugal.

1.2. Fazendo um balanço re-
trospetivo, estima-se que o nú-
mero de participantes ao longo 
dos anos de instalação e funcio-
namento dos GAM, seja o seguin-
te: o número de participantes na 
Sede em Lisboa durante 23 anos 
x 75 utentes) = 1725 número de 
presenças em GAM, e na Região 
Norte da ADEB, cidade do Porto, 
durante 17 anos x 50 utentes = 850 
número de presenças em GAM, 
no que respeita Região Centro da 
ADEB, em Coimbra, durante 15 
anosX40 utentes=600 em F.S.O.

1.3. Durante 23 anos de vigên-
cia dos Acordos de Cooperação, 
participaram na sua maioria após 
alta psiquiátrica, cerca de 3175 
utentes/associados, aos quais foi 
proporcionado um reduto efetivo 
na ADEB, que permitiu  contribuir 
para a desinstitucionalização e a 
redução do tempo de internamen-
to e os respetivos custos pelo Mi-
nistério da Saúde, tendo por base 

as seguintes manifestações de 
boa vontade, disciplina e necessi-
dade de frequentar uma valência 
importante de ajuda mútua, base-
ada na terapia de saúde e social, 
que proporcionou e ajudou muitas 
pessoas a obterem o conhecimen-
to e o autocuidado, a prevenção e 
a estabilidade das patologias Uni-
polar, Bipolar e ansiosas:

a). Tendo em conta que as 
valências de GAM e Educação e 
Prevenção da Doença Unipolar e 
Bipolar, são as mais proeminen-
tes e frequentadas por dezenas 
de associados nos anos 90 e 2000, 
o tempo e espaço disponível per-
mite-lhes partilhar experiências 
e saberes, promover os cuidados 
sobre a doença Unipolar e Bipo-
lar, prevenir recidivas respeitar a 
posologia da medicação e ainda 
cuidados sobre a higiene do sono 
e alimentação.

b). Tendo em conta os benefí-
cios que os Grupos de Autoajuda 
proporcionam às pessoas e os 
conhecimentos obtidos, comple-
mentarmente ao acompanhamen-
to médico psiquiátrico e psicoló-
gico, entre muitos testemunhos 
de vária ordem e matriz, saliento 
dois mais evidentes vividos pelas 
pessoas a quem lhes era diagnos-
ticado, pela primeira vez, as pato-
logias unipolar e bipolar:
•	 Na	década	de	90	só	existia	uma	

Associação em Portugal, cujos 
dirigentes com experiência e 
saberes sobre as patologias, 
acolhiam, apoiavam e esclare-
ciam, organizavam as pessoas 
em GAM.

•	 Pessoas	 diagnosticadas	 quan-
do procuravam a Associa-
ção, em última instância, uma 
grande percentagem já tinha 
sido acompanhada por vários 
psiquiatras com um objetivo de 
obter tratamento e a cura de 
bipolaridade, ao constatarem 
que era uma doença crónica 
sem cura, a maioria ficava in-
conformada, contudo predis-
punham-se a integrar e parti-
cipar nos GAM.

•	 Existem	 cientistas	 comunitá-
rios que, após vários estudos 
comparativos realizados, de-
monstram que a terapia gru-
pal é uma das valências mais 
proeminentes e positivas na 
Reabilitação Psicossocial e na 
estabilidade Psicossocial. 
1.4. Fazendo um balanço e con-

tabilidade sobre os resultados em 
termos de contributo para saúde 
pública, ganhos de saúde para os 
pacientes e estabilidade para os 
familiares, a valência de GAM pro-
porciona a Diminuição das Crises; 
Diminuição de Baixa por Doença; 
Diminuição de Internamento Psi-
quiátricos; Diminuição de Risco de 
Suicídio e Integração Sócio Labo-
ral.

2.As valências de GAM e F.S.O. 
são uma mais valia na promoção e 
prevenção da saúde pública e com 
um reflexo positivo na integração, 
familiar, profissional e social.

2.1.A educação e compreensão 
da doença Unipolar e Bipolar e a 
prevenção das recidivas, e a es-
tabilidade de humor são a forma 
mais segura para uma vida equi-
librada e produtiva.

2.2. Um grande número de 
pessoas, quando aparecem os pri-
meiros sintomas de instabilidade, 
têm relutância em contatar o seu 
médico de família, psiquiatra ou 
psicólogo, de modo a prevenirem 
a evolução e agravamento da pa-
tologia, a fim de obterem um diag-
nóstico especializado e uma medi-
cação adequada.

2.3.A ADEB ao longo de 30 anos 
contribuiu para que milhares de 
utentes/associados obtivessem 
mais ganhos de saúde, qualidade 
de vida e autonomia.

Por esta razão a Associação, 
tornou-se ao longo dos anos na 
maior instituição de saúde men-
tal, no apoio e ajuda às pessoas 
com as perturbações de humor, 
em Portugal.
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Kay Redfield Jamison, PhD, é 
professora de psiquiatria na Es-
cola de Medicina da Universidade 
Johns Hopkins. Tem diagnóstico 
de doença bipolar, como descre-
veu nas suas memórias inova-
doras, em “Uma Mente Inquieta” 
que foi publicado pela primeira 
vez em 1995. Falar abertamente 
sobre a perturbação bipolar - ou, 
como ela se refere, doença maní-
aco-depressiva -  foi um “risco” 
profissional significativo, ainda 
mais naquela época. É inegável 
que Jamison abriu o caminho 
para que muitos outros falassem 
sobre as suas experiências de vi-
venciarem uma doença mental, 
mesmo no seio reservado que 
caracteriza a academia. A revis-
ta Time atribuiu a Kay Jamison 
o prémio de “Herói da Medicina” 
em 1997, tendo como base a sua 
notável experiência pessoal e 
profissional, mas também o rea-
lismo, a inteligência e a honesti-
dade com que aborda a perturba-
ção bipolar.

As citações de Jamison que se 
seguem, revelam a amplitude do 
seu entusiasmo, praticidade, co-
nhecimento e humor.

1º Imaginação e curiosi-
dade

“Acredito que a curiosidade, 
admiração e paixão são quali-
dades que definem as mentes 
imaginativas e dos grandes pro-
fessores”, referiu Jamison numa 
entrevista à bp Magazine. Esta 
acredita “…que a inquietação e o 
descontentamento são vitais…é 
clara a importância de valorizar o 
intelecto e a disciplina, mas tam-
bém é importante reconhecer o 
poder da irracionalidade, do en-

tusiasmo e da vasta energia.”

2º Ser maníaco
“Frequentemente comparo o 

meu eu atual com o melhor que 
já fui, como por exemplo, quando 
estive em fase moderada de ma-
nia. Quando estou no dito ‘nor-
mal’, não sou tão viva, produtiva, 
intensa, extrovertida e eferves-
cente”.

3º Estar deprimido
“A depressão é terrível além 

das palavras, sons ou imagens”, 
relata Jamison durante uma en-
trevista ao BigThink.  “Suspende 
todos os teus relacionamentos 
pela falta de confiança e respei-
to próprio, incapacidade de apro-
veitar a vida, de andar, falar ou 
pensar normalmente, o cansaço, 
os terrores noturnos, os terrores 
diurnos…. Não há nada de bom 
que possa dizer sobre estar de-
primido.”

4º Terminologia mais pre-
cisa

Jamison referiu à bp Magazi-
ne que maníaco-depressivo é um 
termo mais apropriado e cientifi-
camente correto do que o termo 
bipolar, pois considera que o últi-
mo termo poderá minimizar a do-
ença. O termo Bipolar implica que 
a pessoa está em polos opostos. 
No entanto, os antigos argumen-
tavam que, na verdade, a mania 
era apenas uma forma severa de 
depressão.

5º Contemplar os seus 
humores

“Decidi no início da minha pós-
-graduação que necessitava de 
fazer algo sobre as minhas alte-
rações de humor. Rapidamente, 
tudo se resumiu a uma escolha 
entre consultar um psiquiatra ou 
comprar um cavalo”, descreve no 
seu livro. “Como quase todas as 

Entrevista de Key Jaminson sobre 
8 citações da doença Bipolar

Tradução e adaptação: Vera Pinto
Animadora Socioeducativa da Delegação Regional do Centro, ADEB

Por Tanya Hvilivitzky
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Health and Social services 
provided by ADEB (Association 
for support of Depressive and 
Bipolar Patients)

What is ADEB?
ADEB is a non-profit social 

solidarity private association, 
with its headquarters in Lisbon 
and offices in Coimbra and Porto. 
ADEB has several partnerships 
established with other entities, 
and focuses its action in the su-
pport of people with depression 
or bipolar diagnoses, associated 
comorbidities, and their families. 
Its members include also medical 
doctors, psychologists, nurses, 
social workers and other mental 
health workers.

In December 2020, ADEB 
had 611 members, nationwide, 

and 4.800 plus affiliates, making 
ADEB Portugal’s biggest mental 
health association.

ADEB´s main goals are:
- Implementing services of con-

tinued integrated mental he-
althcare for people with de-
pression, bipolar disorder and 
other associated comorbidities 
which result in a psychosocial 
incapacity, and that, for these 
reasons, are more dependent. 
This support is provided accor-
ding to what is legally ruled in 
the mental health area in Por-
tugal.

- To promote and educate people 
with these diagnoses, and their 
families, regarding relapse 
prevention and rehabilitation, 
increasing their knowledge on 

mental health 
- To support people that are 

unemployed, in coordination 
with institutions that provide 
support in this area (nationally 
IEFP), or locally.

- To develop The Occupational 
social Forum, according to the 
actual legislation 

ADEB has others goals, such 
as:
•	 SOS	 Feeling	 ADEB:	 People,	

when in solitude, depression, 
anxiety or suicidal ideas, can 
contact ADEB by email or by 
telephone, and get the requi-
red attention, provided by our 
clinical psychologists

•	 Everyone	that	comes	to	ADEB	
goes through an initial Clinical 

Versão Inglesa sobre 
«O que é a ADEB»

Tradução: Renata Frazão
Psicóloga Clínica da Sede Nacional, ADEB

pessoas que eu conhecia consul-
tavam um psiquiatra, e como eu 
tinha absoluta convicção de que 
deveria ser capaz de lidar com 
meus próprios problemas, natu-
ralmente que optei por comprar 
um cavalo.” 

 
Descrição: Fotografia de Kay 

Redfield Jamison

6º Efeitos poderosos da 
perturbação bipolar nos re-
lacionamentos

Kay Jamison acredita que “os 
humores são por natureza atra-
entes, contagiosos e profunda-
mente interpessoais, e alteram 
as perceções e comportamentos 
não apenas daqueles que os têm, 
mas também daqueles que es-
tão relacionados ou intimamente 
associados”.  Refere ainda que 

“a doença maníaco-depressiva 
é marcada por flutuações extra-
ordinárias e confusas de humor, 
personalidade, pensamento e 
comportamento. Estas altera-
ções tem inevitavelmente efeitos 
poderosos e muitas vezes doloro-
sos nos relacionamentos.” 

7º Inovação em psiquia-
tria

A autora do livro “Uma mente 
Inquieta”, considera que a com-
binação entre a genética e a neu-
roimagem tem vindo a adquirir 
um impacto significativo na área 
da Psiquiatria, nomeadamente no 
diagnóstico precoce, alcançan-
do um diagnóstico mais preciso 
e tratamentos mais específicos. 
Numa entrevista realizada pela 
revista The Atlantic, Kay afirma 
que “…no meu próprio campo da 

perturbação do humor, a genéti-
ca está a avançar a um ritmo tre-
mendo”.

8º Luto e a Perda do Se-
gundo Marido, Richard

Kay Jamison declara que “o 
que eu não sabia e entretanto in-
teressei-me em escrever, é como 
o luto pode ser extraordinário. 
Quero dizer, as pessoas falam 
sobre o luto como se fosse uma 
coisa sempre horrível - e é mes-
mo. É doloroso. Mas é um tipo de 
coisa muito interessante de se 
passar, e realmente pode ajudá-
-lo(a)”.

Biografia:
Hvilivitzky, Tanya. (2021). 8 Best Quotes 

from Kay Redfield Jamison about Bipolar 
Disorder. Consultado em outubro, 2021, em 
https://www.bphope.com/bipolar-buzz/kay-
-redfield-jamison-quotes/ 
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and Social Evaluation, made 
by our clinical team, according 
to the person’s diagnose and 
needs (in the social, family, 
psychological or other area). 
After this initial evaluation, 
the psychosocial rehabilitation 
program for each person is 
determined, according to their 
needs.

Cognitive behavioral Psychothe-
rapy

•	 Psychosocial	 Rehabilitation	
and Support for teenagers with 
humor disorders, according to 
the family doctor’s diagnosis, 
psychiatrist or pedopsychia-
trist, aiming an evaluation and 
clinical psychologist support in 
order to prevent and care, gai-
ning health and lifestyle quali-
ty.

•	 Implementing	 House	 sup-
port services: social and cli-
nical answers which consists 
in psychosocial individual and 
personalized support to their 
members and/or their families 
due to their mental health pro-
blems can’t assure their needs 
temporally or permanently   

•	 Promotion	 of	 scientific	 and	
psychopedagogical sessions, 
meetings, workshops, in par-
tnership with hospitals, local 
government, schools and uni-
versities as well as other en-
tities, aiming to inform, sensi-
bilize and increase self-awa-
reness about mental health in 
our associates and promoting 
mental health literacy in the 
general community.

•	 ADEB	 produces	 several	
psychoeducational documents 
about mental health, that are 
distributed among our asso-
ciates, private and public en-
tities and the media, which 
includes our digital magazine 
“ Revista Bipolar”, published 
twice a year.

•	 To	 maintain	 and	 always	 try	
to improve our website www.
adeb.pt  and our Facebook 
page, by making sure they pro-
vide as useful and updated in-
formation about these issues 
when possible, as well as to 
provide information about our 

services and different progra-
ms and activities.

•	 Legal	 counselling	 for	 our	 as-
sociates, in all areas of the law

•	 Investment	in	empowering	and	
capacitating our staff with the 
adequate skills in the social 
and mental health areas, to 
increase our strategic vision, 
communication skills, proacti-
vity and assertiveness

•	 To	 promote	 investigation	 and	
the publishing of relevant pa-
pers about depression and bi-
polar disorder

•	 Exchange	 with	 other	 national	
and international associations

•	 Technical	 and	 financial	 coo-
peration with the Portugue-
se governmental entities and 
others, willing to maintain our 
work and financial stability

In order to implement its goals, 
ADEB created these services:

•	 Social	 Occupational	 Unit	 with	
the following activities:
Psychosocial Rehabilitation 

and support with every day acti-
vities, to preserve the stability of 
the person with a mood disorder

Social occupational support 
including gatherings and leisure 
activities

Supervised medication
Support to the family members 

and other caregivers to promote 
family reintegration

Self-help sharing groups
Support for professional inte-

gration and formation

Social, cultural and sport ac-
tivities in cooperation with the 
counties, sport and cultural as-
sociations and other structures in 
the community

Development of the following 
psycho therapeutic groups:
•	 Psychoeducational	 groups:	

promote an increased adhe-
rence to the prescribed 
psychiatric medication, early 
detection of relapse symptoms 
of the disease, increase awa-
reness about the disease, the-
refore allowing our associates 
and their family members and 
caregivers, to develop better 
skills to cope with depression 
and bipolar.

•	 Stress	and	anxiety	therapeutic	
groups – the goal is to change 
and restructure thought stan-
dards, introduce relaxation 
techniques, and increase as-
sertiveness and personal well 
being

•	 Suicidal	 behaviour	 and	 suici-
dal ideas prevention groups 
– view to increase awareness 
and prevent suicidal behaviors 
from the psychopathological, 
anthropological, psychological 
and social perspectives

- Professional support and 
guidance

o Group  sessions for support 
of people who are in the 
job market in order to start 
working
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o Mediation between job offers 
and job placement for our 
associates

o Disclosure of technical and 
financial programs aiming 
to promote and support job 
placement

- Development of socio occupa-
tional activities, nationwide, for 
our associates, aiming to deve-
lop:
o Health
o Daily family life
o Leisure time
o Professional and vocational 

guidance
o Adequate living in the com-

munity and society

To became our associate, you 
need to have the following do-
cuments:

- ADEB’s registration papers ( 
can be requested personally or 
by emai)

- Your ID card, social benefit 
card and taxpayer number

- A document made by your GP 
or psychiatrist with the diag-

nose of depression or bipolar 
disorder

- A passport photo
- Your bank account number

To became our associate, the-
se are the costs:

Single payment of “Jóia” – 15 
euros (fifteen euros)

Annual association fee – 40 
euros  (forty euros)

The Board of ADEB has deli-
berated on the 18th of November, 
2017 to create the following pay 
table, determined by the income 
of each of our associates hou-
sehold. The values are determi-
ned based on the minimum Por-
tuguese monthly salary. 

The following table has two 
columns, the first ( Table I) with 
the different values charged our 
associates for the  participation 
in our self-help and psycho the-
rapeutic groups, and the second 

table ( Table II), with the different 
values to attend individual clinical 
psychology or psychotherapy ses-
sions

To determine which value our 
associates pay for our services, 
there is a financial and social 
evaluation, based on the follo-
wing documents:

•	IRS	statement
•	The	last	three	month	expen-

ses for buying or renting a 
house (as long as this value 
is less than the Portuguese 
IAS)

•	 Transport	 pass	 from	 the	
last three months (up to 
the highest local fee of the 
associate’s transport area 
of residence)

•	 Pharmacy	 expenses,	 from	
the last three months, on 
psychiatric medication

 Table I  Table II
From  3 euros minimum up to  From  5 euros minimum up to 
25 euros maximum  30 euros maximum
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Services sociaux et de santé as-
surés par l’ADEB (Association 
d’Accompagnement des Patients 
Dépressifs et Bipolaires)

Qu’est-ce que l’A.D.E.B.?
L’A.D.E.B. est une association na-
tionale d’aide aux personnes sou-
ffrant de dépression et de trouble 
bipolaire ainsi qu’à leurs proches.
Son action est reconnue d’utilité 
publique.
Avec des centres à Lisbonne, 
Porto et Coimbra, A.D.E.B. est 
constituée de patients, proches, 
aidants, médecins, psychologues, 
assistantes sociales…
Actuellement, le nombre 
d’adhérents est d’environs 600 et 
compte plus de 4800 sympathi-
sants, faisant de A.D.E.B. la pre-
mière association de santé men-
tale au Portugal.

Les objectifs de l’A.D.E.B.? 
•	 Implanter	 des	 structures	

de soins intégrés de santé 
mentale destinés aux per-
sonnes souffrants de trou-
bles unipolaires et bipolaires 
avec comorbidités et dont la 
capacité psychosociale est 
compromise et se trouvent 
ainsi dans une situation de 
dépendance. Ces soins sont 
en accord avec les lois por-
tugaises.

•	 Favoriser	 l’éducation	 et	 la	
formation spécialisée des 
personnes souffrant de ces 
troubles, ainsi que leur fa-
mille afin de mieux connai-
tre et soigner cette maladie.

•	 Aider	 et	 orienter	 les	 jeunes	
et les membres, en situation 
de chômage, dans le but de 
les aider à intégrer le mar-
ché du travail en coopération 
avec les organismes locaux, 
tel que le I.E.F.P., I.P.

•	 Développer	une	unité	socio-
-éducative, en accord avec 
les lois en vigueur.

Les activités de l’A.D.E.B.
•	 SOS-(re)Sentir	 ADEB,	 sou-

tien téléphonique à l’écoute 
des personnes anxieuses, 
dépressives ou ayant des 
idées suicidaires, dans le 
but d’être réconfortés et/ou 
orientés par notre équipe.

•	 Le	 premier	 contact	 avec	 le	
patient vise à déterminer la 
meilleure prise en charge 
sur le plan thérapeutique, 
familial, social et professio-
nnel.

•	 Thérapie	 cognitivo-théra-
peutique

•	 Aider	 les	 adolescents	 sou-
ffrant d’un trouble de 
l’humeur à prendre cons-
cience du diagnostic et de sa 
prise en charge.

•	 Soins	 à	 domicile	 dans	
le but de continuer 
l’accompagnement du pa-
tient, même si celui-ci ne 
peut se rendre à l’A.D.E.B. 

•	 Organiser	 des	 conférences	
avec des spécialistes de la 
santé mentale.

•	 Editer	des	documents	infor-
matifs et éducatifs, dont la 
Revue «Bipolar »

•	 Gérer	le	site	internet
•	 Aider	 sur	 le	 plan	 juridique	

nos membres
•	 Favoriser	 la	 formation	 des	

praticiens de santé mentale, 
mais également des collec-
tivités locales et nationales 
(publiques et privés)

•	 Coopérer	avec	d’autres	par-
tenaires au niveau national 
et international (ex. GAMIAN)

•	 Accord	 de	 coopération	 avec	
différentes organismes du 
gouvernement portugais

Afin d’implanter ces objectifs, 
l’A.D.E.B. a créé les services sui-
vants:

•	 Unités	 socio-éducative	 re-
groupant les activités sui-
vantes:

o La Réhabilitation psycho-
sociale qui vise à rendre 
l’équilibre émotionnel, 
d’assurer la continuité des 
soins psychiatriques du pa-
tient, d’améliorer son quoti-
dien, le lien patient-famille 
et de favoriser la réinsertion 
socio-professionnelle.

o Animer des groupes 
d’entraide mutuelle  

o Promouvoir des activités 
culturelles et sportives.

•	 Créer	 et	 gérer	 les	 groupes	
thérapeutiques suivants :

o Psychoéducation : groupe 
permettant à la personne 
d’acquérir des informa-
tions et une meilleure com-
préhension de la maladie. 
Elle permet une meilleure 
adhésion aux traitements, 
reconnaitre les premiers 
symptômes, comprendre 
comment la maladie se 
développe, quels sont les 
comportements contre-
-productifs et quels sont les 
traitements. 

o Atelier thérapeutique de 
Gestion du Stress et de 
l’anxiété visant à renforcer, 
au-delà de la prise en char-
ge classique de l’individu, le 
développement d’aptitudes 
et le partage d’expérience 
par la dynamique de grou-
pe.

o Groupe de Prévention du 
Suicide qui permet d’aider 

Versão Francesa sobre 
«O que é a ADEB»

Tradução: Lídia Águeda
Psicóloga Clínica da Delegação Regional do Norte, ADEB Descrição: Imagem do logótipo da ADEB
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les personnes en mal être 
de comprendre le processus 
suicidaire, d’exprimer leurs 
souffrances, de prendre du 
recul et ouvrir d’autres pos-
sibilités.

•	 Orientation	 et	 intégration	
professionnelle 

o Groupe d’entraide spé-
cialisé dans la recherche 
d’emploi

o Prospection  d’emploi ou de 
formation et mise en rela-
tion avec nos membres

o Accompagner nos membres 
vers un retour à l’emploi

Pour devenir membre:

•	 Fiche	 d’inscription	 dûment	
remplie et signée

•	 Photocopie	 de	 la	 carte	
d’identité

•	 Déclaration	du	médecin	trai-
tant

•	 Déclaration	 des	 impôts	 ou	
les 3 derniers bulletins de 
salaire ; pour que nos ser-
vices  puissent  déterminer 
le montant à payer pour 
chaque consultation ou par-
ticipations aux séances de 
groupe 

•	 Photo	d’identité
•	 Ticket	de	caisse	de	 la	phar-

macie 
•	 Quittance	de	Loyer

Montant:

•	 Premier	contact	:	15€
•	 Devenir	membre	 :	40€ pour 

l’année.
•	 Consultation	:	Minimum	5€ - 

Maximum30€*
•	 Séances	 de	 groupe	 :	 Mini-

mum 3€ - Maximum 25€*

* Le montant sera déterminé selon les 
éléments demandés ci-dessus.

O valor da Comparticipação do 
Associado no Centro de Aten-
dimento, Acompanhamento e 
Reabilitação de Pessoas com 
Perturbações de Humor e, seus 
Familiares, da Associação de 
Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares, ADEB, (CAARPD-
-ADEB DNR), comum a todas as 
valências implantadas na ADEB, 
é calculado tendo por base a “Ta-
bela de Comparticipações do As-
sociado nas Valências da ADEB”, 
indexada à Retribuição Mínima 
Mensal Garantida (RMMG), cons-
tante do Regulamento das Com-
participações dos Associados nas 
Valências da ADEB, será sujeito 
a votação na Assembleia Geral 
Ordinária de 27 de novembro de 
2021, para vigorar a partir de 1 de 
Janeiro de 2022.

Proposta de atualização das tabelas I 
e II sobre as Comparticipações de 

Donativos, a vigorar a partir de 
1 de janeiro de 2022 

Serviços sujeitos a uma Compar-
ticipação dos Associados de acor-
do com a Avaliação Económica e 
Social: Reabilitação Psicossocial 
na vertente de Psicologia Clínica; 
Apoio a Adolescentes, AA; Serviço 
de Apoio Domiciliário, SAD; Gru-

pos de Ajuda Mútua, GAM; Grupos 
Psicoeducativos, GPE; Grupos 
Terapêuticos de Stress e Ansie-
dade, GTSA; Grupos de Preven-
ção de Ideação e Comportamento 
Suicida, GPICS.

Delfim Augusto d`Oliveira 
Sócio nº 8, Presidente da Direção da ADEB e Diretor da Revista Bipolar

Escalões de Rendimento Per Capita, RPC, indexados à Retribuição Mensal Mínima Garantida, RMMG – 705€ 

ia Geral Ordinária de 27 de novembro de 2021, para vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2022. 

Tabela de Comparticipações dos Associados nas valências da ADEB 

Escalões de rendimento com 
base em percentagens da 

Retribuição Mínima Mensal 
Garantida (RMMG) 

Comparticipações de 
Associado – Tabela I 

(Grupos) 

Comparticipações de 
Associado – Tabela II 

0% 30% 4€ (quatro euros) 6€ (seis euros)  
30% 50% 6€ (seis euros)  11€ (onze euros) 
50% 70% 9€ (nove euros) 16€ (dezasseis euros)  
70% 100% 13€ (treze euros)  21€ (vinte e um euros)  
100% 150% 21€ (vinte e um 

euros) 
26€ (vinte seis euros)  

150% - 26€ (vinte seis euros)  31€ (trinta e um euros)  
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Votos de longa vida da ADEB, 
e que nunca falte a quem sofre o 
apoio que precisa a nível psíquico 
e social…!

A ADEB, Instituição Particu-
lar de Solidariedade Social (IPSS) 
com fins de saúde e sociais, sem 
fins lucrativos, vai festejar a lon-
ga caminhada de 30 anos a 5 de 
junho de 2021, sendo considera-
da a maior Associação comunitá-
ria na área da saúde no apoio às 
pessoas com as perturbações do 
humor Unipolar, Bipolar e Ansie-
dade e seus familiares, em Por-
tugal.

Aquando do 25.º Aniversário 
da ADEB foram realizadas várias 
atividades com toda a liberdade, 
proficuidade e com uma assinalá-
vel participação dos associados e 
diversas entidades oficiais e pri-
vadas.

Devido ao fato de se encontrar 
em prática a vacinação da popu-
lação, com critérios de prioridade 
das pessoas de maior idade, de 
saúde mais frágil, doenças cróni-
cas e comorbilidades associadas, 
o estado de pandemia que esta-
mos e viver com a campanha de 
vacinação poderá vir a ser debe-
lada, a médio prazo, incutindo-
-nos a esperança de passarmos a 
ter uma vida com menos limita-
ções 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 pande-
mia veio potenciar e elevar mais 
casos e recidivas de ansiedade e 
depressão implicando mais so-
frimento, medo e isolamento so-
cial. Atualmente, existe em Por-
tugal uma elevada prevalência 
de pessoas com perturbações de 
ansiedade (16,6%), de depressão 

Celebração do 
30º Aniversário da ADEB 

(7,6%) e de perturbação de humor 
Bipolar (2%).

É com orgulho e sentido do 
dever por uma nobre causa, que 
um pequeno núcleo de pessoas 
e técnicos de saúde mental, com 
consciência política e social, no-
bre espírito de missão por uma 
causa solidária, se empenharam 
e dedicaram em 1991 na cons-
tituição da primeira instituição 
de saúde mental em Portugal, 
especializada no apoio e ajuda a 
pessoas com diagnóstico da Do-
ença Unipolar, Bipolar, Ansiosas 
e seus familiares.

Nesta sequência, o símbolo 
padronizado, registado e usado 
pela ADEB, representa e veicula 
várias imagens alegóricas indo 
de encontro ao estado físico e psi-
cológico dos Associados. A ADEB 
tem sido o farol e o esteio para 
milhares de pessoas, onde têm 
encontrado o referencial e supor-
te nos seus objetivos estatutários, 
os quais são implementados, en-
tre outras valências instituídas, 
no dia a dia, nomeadamente no 
campo da Reabilitação Psicosso-
cial, (RPS) Grupos Psicoterapêu-
ticos, (GPT) Apoio e Orientação 
Profissional, (AOP), Grupos de 
Ajuda Mútua, (GAM) Fórum Sócio 
Ocupacional. (FSO) Grupos Des-
portivos e Recreativos, (GDR)

Aquando da fundação da As-
sociação em 1991, pela primeira 
vez, os fundadores pioneiros e 
inovadores na constituição da As-
sociação adotaram um símbolo 
pintado a preto e amarelo repre-
sentando a alegria e a tristeza. A 
negra depressão e o fogo da eu-
foria., bem como traçaram os ob-
jetivos, fins e metas que têm sido 
implantados paulatinamente aos 
longo dos tempos e têm propor-
cionado a milhares de pessoas 

informação especializada, educa-
ção para da saúde, prevenção de 
recidivas e habilitação e autono-
mia para uma melhor saúde, qua-
lidade de vida e cidadania.

A ADEB tem âmbito e atuação 
a nível nacional, e natureza, ma-
triz e objeto jurídico na área da 
saúde e social que desenvolveu 
durante as últimas três décadas, 
com uma implantação em todos 
os concelhos nacionais onde exis-
tem filiados com o diagnóstico da 
Doença Unipolar, Bipolar e per-
turbações ansiosas, conseguida 
também com a colaboração da 
Comunicação Social. A sua inter-
venção concretiza-se através de 
valências e serviços no campo do 
SOS Sentir ADEB, Cuidados Con-
tinuados em Saúde Mental versus 
Reabilitação Psicossocial, dos 
Grupos Psicoterapêuticos, Pro-
moção da Educação para Saúde 
Mental, Organização de Ativida-
des Culturais e Desportivas.

A ADEB tem sido fonte de in-
formação fidedigna e especializa-
da na promoção da saúde mental 

Delfim Augusto d`Oliveira 
Sócio nº 8, Presidente da Direção da ADEB e Diretor da Revista Bipolar
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em Portugal, dando resposta à 
solicitação da comunidade por 
intermédio da linha SOS Sentir 
ADEB, por e-mail e pela via pre-
sencial, tendo realizado até hoje 
milhares de apoios, divulgação 
de informação e esclarecimentos 
sobre as patologias psiquiátricas 
e cuidados a ter no dia a dia.  

No que concerne ao desen-
volvimento e resultados quanti-
tativos e qualitativos obtidos ao 
longo de 30 anos pelas pessoas, 
verifica-se que a ADEB vem con-
tribuindo com mais saúde públi-
ca e melhor saúde mental, com 
a abrangência de milhares de 
pessoas com o diagnóstico das 
perturbações de humor Unipolar, 
Bipolar e Ansiosas.

Salientando uma máxima do 
grande poeta Fernando Pessoa: 
“Deus quer o homem sonha, a 
obra nasce” a ADEB durante 30 
anos deu um contributo assina-
lável na promoção, divulgação da 
saúde mental e na obtenção de 
ganhos de saúde, qualidade de 

vida e estabilidade psicossocial a 
milhares de pessoas.

Nesta sequência, a credibili-
dade e protagonismo tem 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.

Torna-se relevante salientar 
o empenho de centenas de cola-
boradores da revista Bipolar, e 
agradecer o contributo gracioso 
de associados, técnicos da área 
da saúde mental, os quais têm 
sido uma mais valia na divulgação 
e promoção da saúde mental no 
geral e em especial as patologias 
Unipolar, Bipolar e Ansiosas.

A ADEB ao longo da sua histó-
ria de vida, tem tido o privilégio de 
contar com atitudes solidárias e a 
colaboração de dezenas de técni-
cos da área clínica de familiar, da 
psiquiatria, psicologia, enferma-
gem e social.

É gratificante observar o res-

peito e a consideração das enti-
dades oficiais, públicas e privadas 
pelo relevante papel interventor 
na área da saúde mental, com 
resultados positivos na defesa 
dos direitos humanos, da saúde 
pública, no combate ao estigma e 
exclusão social.

Este saldo positivo é fruto do 
empenho do Elenco dos Corpos 
Sociais, da dedicação da Equipa 
dos trabalhadores e voluntariado 
social, os quais têm tido o enge-
nho e arte de cumprir a matriz, a 
filosofia e objetivos da ADEB, que 
se orientam pela seguinte visão 
sociológica “Ao longo de 30 anos 
da ADEB, se o nosso empenho 
não estivesse neste projeto, se 
a nossa procura não consistisse 
em inovar e consolidar o que já 
existe, se nossa razão não fosse 
levar a bom porto um trabalho 
social e de saúde mental, as pes-
soas com perturbações do humor 
não estariam tão bem protegidos 
e apoiados nos seus direitos em 
Portugal”.

O Governo lançou um progra-
ma com 600 vagas no âmbito do 
Modelo Housing First e Apar-
tamentos Partilhados em todo 
o país, destinado a pessoas em 
situação de sem abrigo com ou-
tras problemáticas. A segurança 
social vai estabelecer protocolos 
para o financiamento de equipas 
técnicas de suporte e acompa-
nhamento em resposta habitacio-
nal, integrada na comunidade.

A Portaria n.º 151/2021, de 16 
de julho, estabelece as condições 
de acesso e candidatura à cele-
bração de protocolos para proje-
tos específicos de Housing First e 
apartamento partilhado, de acor-
do com os modelos definidos, no 
âmbito da Estratégia Nacional 

Portaria nº 151/2021 - Modelo Housing 
First e Apartamentos Partilhados

Patrícia Batista
Técnica de Reabilitação na Sede Nacional, ADEB

para a Integração de Pessoas em 
Situação de Sem Abrigo (ENIPS-
SA). 

As condições de acesso e can-
didatura aplicam-se a todo o ter-
ritório continental e destinam-se 
ao funcionamento de projetos 
inovadores de alargamento e de 
reforço das respostas de aloja-
mento e habitação destinadas 
a pessoas em situação de sem 
abrigo, promovidas com a fina-
lidade de combater situações de 
pobreza e exclusão social. 

Para a prossecução dos fins 
previstos no artigo anterior, a in-
tervenção com vista à integração 
de pessoas em situação de sem 
abrigo concretiza-se através dos 
seguintes modelos: 

•	Housing First: 
 O modelo de Housing First 

visa proporcionar à pessoa 
em situação de sem abrigo 
uma habitação permanente 
e individualizada, apoiada 
por um conjunto diversifi-
cado de serviços de apoio 
social, em estreita ligação 
com outros recursos da 
comunidade e com o apoio 
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técnico adequado, no sen-
tido de promover a inser-
ção social e a autonomiza-
ção. 

 No modelo de Housing First 
a ocupação deve considerar 
uma pessoa por habitação, 
sendo permitida a ocupação 
por um casal ou, excecio-
nalmente, por um máximo 
de duas pessoas em coabi-
tação, mediante avaliação 
fundamentada da situação e 
das condições da habitação. 

 A permanência no modelo 
de Housing First é definida 
em função da avaliação téc-
nica realizada a cada situa-
ção em concreto. 

•	 	 Apartamento	partilhado:	
 O modelo de apartamento 

partilhado visa garantir à 
pessoa em situação de sem 
abrigo um alojamento em 
contexto habitacional com 
caráter transitório e tem-
porário, apoiado por um 
conjunto diversificado de 
serviços de apoio social, em 
estreita ligação com outros 
recursos da comunidade e 
com apoio técnico adequa-
do, no sentido de promover 
a inserção social e a auto-
nomização. 

 A capacidade do apartamen-
to partilhado varia entre o 
mínimo de duas pessoas e 
o máximo de cinco pessoas, 

considerando o número de 
quartos disponíveis, deven-
do ser asseguradas as nor-
mas de habitação, as condi-
ções de higiene e segurança 
em vigor. 

 O acolhimento em aparta-
mento partilhado é previsto 
para um período máximo 
de seis meses, podendo ser 
excecionalmente renovado 
uma vez, por igual período. 

No comunicado de 16 de julho 
de 2021, o Ministério de Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social 
refere que “O acesso à habitação 
independente, através do modelo 
de Housing First, tem demons-
trado constituir uma abordagem 
eficaz na integração e manuten-
ção habitacional para pessoas, 
nomeadamente em situação pro-
longada de sem abrigo. Por outro 
lado, o acesso a casas partilhadas 
de caráter transitório como uma 
habitação colaborativa tem como 
objetivo a inserção social, numa 
perspetiva de vida em comuni-
dade em que todos projetam o 
espaço de acordo com as neces-
sidades do grupo. Através destes 
tipos de respostas, o Governo 
pretende criar uma intervenção 
adequada aos diferentes perfis de 
pessoas e nos distintos contextos 
sociais e geográficos.”

O mesmo comunicado refere-
-se a esta medida como uma 
abordagem personalizada para 

promover a inserção social. “Pre-
tende-se deste modo financiar 
uma intervenção que dê priori-
dade ao acolhimento em contex-
to habitacional das pessoas em 
situação de sem abrigo, e que 
numa abordagem personalizada, 
promova a sua autonomia e in-
serção social através de ações de 
capacitação adequadas às suas 
potencialidades.”

Podem candidatar-se à cele-
bração de protocolo destinado 
ao financiamento de respostas 
de Housing First e apartamento 
partilhado as instituições parti-
culares de solidariedade social e 
as que lhe são legalmente equi-
paradas, bem como outras enti-
dades que desenvolvam ativida-
des de ação social do âmbito da 
segurança social, sem finalidade 
lucrativa. 

Bibliografia:
Portaria n.º 151/2021 de 16 de julho . Di-

ário da República n.º 137/2021, Série I. Mi-
nistério do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social. Lisboa. Acedido em 20 de ou-
tubro em https://dre.pt/web/guest/home/-/
dre/167359766/details/maximized 

Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social. (2021). Governo lan-
ça programa para 600 vagas em Housing 
First e Apartamentos Partilhados. Ace-
dido em 20 de outubro em https://www.
portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/
comunicado?i=governo-lanca-programa-
-para-600-vagas-em-housing-first-e-apar-
tamentos-partilhados 

Descrição: Fotografia de uma pessoa sem-abrigo a dormir na rua
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Descrição: Fotografia de uma faixa de sinalização com a informação “Circule no sentido da  seta”

O Conselho Nacional de Saú-
de, (CNS), publicou em 2019, o 
Relatório “Sem mais tempo a 
perder, saúde mental em Por-
tugal um desafio para a próxima 
década!” revelando que em Por-
tugal, as perturbações psiqui-
átricas têm uma prevalência de 
22,9%, remetendo-nos para um 
nada prestigiante segundo lu-
gar entre os países europeus. A 
depressão atingia 10% dos por-
tugueses e, em 2017, o suicídio 
foi responsável por 14.628 anos 
potenciais de vida perdidos.   

Após esta revelação sobre o 
estado da saúde mental antes da 
pandemia em Portugal, apesar 

Saúde Mental - Revisitar o passado, 
analisar o presente e construir 

o futuro!

Luís Oliveira
Neuropsicólogo da Sede Nacional e Vice-Presidente da Direção da ADEB

da evolução que existiu durante 
os 47 anos que vivemos em de-
mocracia ao nível político, social 
e educacional, uma grande par-
te desses anos à bolina da união 
europeia, quando analisamos as 
diferentes velhas jangadas de 
pedra que existem no continente 
europeu, quando olhamos para a 
nossa jangada portuguesa, como 
sempre, a realidade impõe-se, 
implacavelmente. 

O nosso panorama nacional, 
antes da pandemia era franca-
mente desanimador! A pergunta 
que faço agora, é: O que aconte-
ceu durante a pandemia? 

A Convenção Nacional de 

Saúde, entidade à qual a ADEB 
também pertence e subscreve, 
alertou durante o ano de 2020 
para o facto de que antes da pan-
demia da COVID-19 havia 50 mil 
portugueses à espera de realiza-
rem cirurgias e mais de 240 mil 
portugueses a precisar há muito 
tempo de consulta de especiali-
dade hospitalar.

O número de mortes por ou-
tras doenças antes da epidemia 
COVID-19 era de cerca de 113.573 
(Instituto Nacional de Estatística 
[INE], 2018). Nas origens destas 
mortes, encontramos as doen-
ças do aparelho circulatório, as 
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doenças cancerígenas, as do-
enças do aparelho respiratório, 
a diabetes e as perturbações 
mentais e de comportamento. 
Se juntarmos a toda esta reali-
dade as centenas de milhares de 
consultas e exames que ficaram 
por realizar devido à COVID-19, 
bem como o aumento extrema-
mente significativo da mortalida-
de, percebemos que a realidade 
actual das mazelas, provocadas 
na sociedade pela Pandemia é 
complexa e de difícil e longa su-
peração. 

O estudo levado a cabo pelo 
Instituto Nacional de Saúde Dou-
tor Ricardo Jorge sobre a po-
pulação geral e pessoal médico 
durante a pandemia, evidenciou 
números preocupantes no qual 
27% dos inquiridos da população 
geral apresentou sintomas mo-
derados a graves de ansiedade, 
26% sintomas de depressão e 
26% sintomas de perturbação de 
stress pós-traumático. As mu-
lheres, entre os 18 e os 29 anos, 
os desempregados e os indivídu-
os com mais baixo rendimento 
evidenciaram mais sintomas de 
sofrimento psicológico modera-
do a grave, ansiedade, depres-
são ou perturbação de stress 
pós-traumático. Basta pensar 
que as vivências destes estados 

deixam uma marca no nosso cé-
rebro, e nas nossas vidas, para 
rapidamente percebermos, que 
existe muito trabalho para reali-
zar, no tratamento destas maze-
las psíquicas e seus impactos ao 
nível físico e social.       

O estudo “Para uma Com-
preensão Profunda da Atividade 
Física e Comportamentos ali-
mentares durante o confinamen-
to social da COVID-19” realiza-
do pela Direção Geral de Saúde 
(DGS) durante a pandemia reve-
lou que as pessoas com menos 
escolaridade e menores recur-
sos financeiros tiveram níveis 
mais elevados de alimentação 
incorreta e praticaram menos 
atividade e exercício físico. Se 
juntarmos a estes dados, o au-
mento da obesidade e consumo 
de álcool e outras substâncias 
e o facto de mais uma vez antes 
da pandemia, nos posicionarmos 
na cauda da Europa no que diz 
respeito à prática de atividade 
física e desporto, é fácil perce-
ber que, como sempre, para não 
variar, são as famílias e pessoas 
mais frágeis, que vivem no limiar 
da pobreza, quem paga a fatu-
ra mais alta do impacto do Co-
vid-19, ao nível biopsicossocial 
e que muito temos de fazer para 
mudar esta triste realidade. 

No passado dia 10 de Outubro, 
dia Mundial da Saúde Mental o 
Diretor do Programa Nacional de 
Saúde Mental Professor Doutor 
Miguel Xavier, alertou para a es-
treita ligação entre a desigualda-
de e a saúde mental, afirmando 
que o combate às desigualdades 
contribuirá para diminuir alguns 
problemas em Portugal. Eu diria 
que o combate às desigualda-
des daria um contributo muito 
significativo, para a maioria dos 
problemas em Portugal, pois 
não podemos ter uma metade 
da nossa população, que traba-
lha apenas para sobreviver e não 
para desenvolver realmente o 
nosso país, já sem falar na outra 
metade que trabalha em grande 
parte para ajudar a outra metade 
a sobreviver.   

Tendo em conta o estado da 
arte em relação a estas proble-
máticas afirmo que se revela im-
prescindível, monitorizar de uma 
forma sistemática e efetiva, to-
das as convenções que Portugal 
ratificou, enquadradas na decla-
ração universal dos direitos do 
homem, e mais especificamente, 
tendo em conta a problemática 
que aborda este artigo, a imple-
mentação da convenção sobre as 
pessoas com deficiência em Por-
tugal, onde as pessoas com do-

Descrição: Fotografia de várias linhas de caminho de ferro
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bem como criar metas anuais 
concretas, por forma a monito-
rizar a implementação da nova 
Lei de Saúde Mental, que ainda 
continua na gaveta, a par da Es-
tratégia Nacional para a Inclu-
são das Pessoas com Deficiência  
para o período de 2021-2025 por 
forma a   contribuirmos para al-
cançar os 17 objetivos de desen-
volvimento sustentável (ODS),  
nomeadamente os mencionados 
especificamente  na Estratégia 
Nacional para a Inclusão das 
Pessoas com Deficiência “Obje-
tivo de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) 1: erradicar a pobre-
za; ao ODS 3: garantir o acesso à 
saúde de qualidade e promover o 
bem-estar para todas as pesso-
as; ao ODS 4: garantir o acesso 
à educação inclusiva, de quali-
dade e equitativa, e promover 
oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos em 
todas as idades; ao ODS 5: al-
cançar a igualdade de género; ao 
ODS 8: promover o crescimento 
económico inclusivo e sustentá-
vel, o emprego pleno e produtivo 
e o trabalho digno para todas as 
pessoas; ao ODS 10: reduzir as 
desigualdades; e ao    ODS 11: 
tornar as cidades e comunidades 
inclusivas, seguras, resilientes 
e sustentáveis”.   Falemos ago-
ra na inclusão das pessoas com 
deficiência, onde as pessoas 
com doença mental também se 
incluem, desde que certificadas 
com mais de 60% de incapacida-
de, através de certificado multiu-
sos, validado por junta médica.” 
Falemos também na Estratégia 
Nacional para a Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, onde a 
doença Mental é implicitamente 
adjetivada de doença orgânica, 
nomenclatura que segundo a mi-
nha opinião, merecia uma aten-
ção diferente, tendo em conta 
a carga desta problemática no 
nosso país, na Europa e em todo 
o mundo. A doença mental, ou 

deficiência orgânica, conforme 
mencionado na Estratégia Na-
cional para a Inclusão das Pes-
soas com Deficiência tem im-
plicações transversais em todas 
as áreas das políticas públicas, 
devendo ser definidos objetivos 
prioritários que orientem a im-
plementação de ações concretas 
para discriminar positivamente 
as pessoas com doença mental 
e suas famílias e dessa forma 
colmatar décadas e séculos de 
déficit de atuação e de incompre-
ensão em relação a esta matéria 
central que é a saúde mental. É, 
pois, essencial reconhecer que 
estamos perante pessoas com 
características e realidades mui-
to diversas, com graus destintos 
de autonomia/funcionalidade 
(ligeiro, moderado e grave) que 
necessitam de soluções diferen-
ciadas ao nível fiscal, educacio-
nal, laboral e cultural, bem como 
em todas as outras dimensões 
que envolvem a vida de um ser 
humano. Os desafios que se co-
locam para incluir plenamente 
as pessoas com doença mental 
são muito diversificados. Factos 
que têm de ser tidos em conta 
no desenho das medidas de po-
líticas públicas, devem ter como 
pedra angular, conforme men-
cionado na Convenção sobre as 
Pessoas com Deficiência, “o res-
peito pelos direitos, liberdades e 
garantias fundamentais consa-
grados na Constituição da Repú-
blica Portuguesa, os princípios 
orientadores da Lei n.º 38/2004, 
de 18 de agosto, que aprovou as 
bases da prevenção, habilitação, 
reabilitação e participação das 
pessoas com deficiência (prin-
cípios de singularidade, cidada-
nia, não discriminação, autono-
mia, informação, participação, 
globalidade, qualidade, prima-
do da responsabilidade pública, 
transversalidade, cooperação 
e solidariedade), bem como da 
Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, 
que proíbe e pune a discrimina-

ção, direta ou indireta, em razão 
da deficiência.” Por outro lado, 
também é necessário mais au-
torrepresentação, das pessoas, 
das suas famílias e amigos   com 
experiência em doença mental. 
Uma das grandes lacunas é a 
falta de participação   na cons-
trução do processo democrático. 
Se cada um de nós não ocupar 
esse lugar, como não existem 
espaços vazios, eles serão ocu-
pados por algo ou alguém, ou 
uni simplesmente ocupado pelo 
próprio vazio que dificilmente 
terá em conta a real necessida-
de de cada um de nós. Já dizia a 
canção do Zeca, o povo é quem 
mais ordena, é necessária mais 
militância pela causa da doen-
ça mental, criar grupos de dis-
cussão, eleger representantes 
e líderes, debater ideias, apurar 
consensos, apontar soluções, 
apresentá-las ao poder político, 
é essencial para a construção de 
democracias ultrademocráticas, 
verdadeiramente representati-
vas, que contemplem as reais 
necessidades de todas as pesso-
as.

 É necessária uma sociedade 
muito mais justa, mais solidária, 
que respeite a diversidade e a 
encare como um fator de rique-
za e de progresso, mas só será 
possível, se todos trabalharmos 
nesse sentido. Sim, porque ter 
um papel cívico e construtivo, na 
sociedade, e exercer uma plena 
cidadania, dá muito trabalho! Um 
facto central que não pode ser 
negado é que existe uma percen-
tagem significativa de pessoas, 
que se demite de o fazer.  Bas-
ta observar o número da abs-
tenção em qualquer votação em 
Portugal, para perceber qual é a 
realidade. Só trabalhando todos 
juntos poderemos construir uma 
democracia mais robusta e um 
melhor agora e o muito melhor 
amanhã!  
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A OMS diz que a saúde é um 
estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de doenças. 
Assim, a saúde mental não é 
apenas a ausência de doença 
mental.  

O campo da saúde mental en-
globa três aspetos que remetem 
para três “áreas” distintas mas 
interligadas: a primeira refere-
-se à saúde mental como um 
capital que leva à sensação de 
bem-estar, de positividade e pro-
move a autoconsciência e a au-
torrealização em contexto; a se-
gunda refere-se à saúde mental 
enquanto capacidade de expres-
são e de comunicação e remete 
para o contexto social e cultural; 
e a terceira está ligada à capaci-
dade de resiliência das pessoas 
fazerem frente às adversidades 
e de se adaptarem de forma po-
sitiva às mudanças. Qualquer 
destes aspetos ultrapassa a de-
finição de saúde mental no sen-
tido da ausência de doença.  

O que faz com que uma pessoa 
se ache bem “na sua pele”, bem 
integrada, que se ache bem con-
sigo própria e com o seu meio ou, 
pelo contrário, se ache descon-
fortável, desadaptada, deslocada 
ou até doente, remete para todo 
um percurso de referências que 
se inicia na família, no infantário, 
na escola, na atividade profissio-
nal, no tempo da aposentação, e 
sobretudo condiciona uma adap-
tação quer perante as mudanças 
pessoais ao longo da vida, quer 
perante as diferenças contextu-

SAÚDE MENTAL E VELHICE 

António Sampaio
Médico Psiquiatra, Membro do Conselho Científico e Pedagógico da ADEB

ais, sendo o contexto orientado 
pelos valores e interesses so-
ciais que imperam em determi-
nada altura na sociedade. 

O contexto sociocultural é na 
nossa realidade atual “desfavo-
rável” no período da velhice. A 
imposição do paradigma de uti-
lidade / produtividade entranha-
-se em cada pessoa de forma a 
que se encare como “defeito” o 
não ser mais capaz daquelas re-
alidades contextuais. Contudo, 
essa incapacidade está muitas 
vezes ligada mais ao contexto 
sociocultural do que à realidade 
individual, que pode bem perma-
necer com características idênti-
cas às do período de vida ante-
rior ao da aposentação formal.  

A este propósito, é de referir 
que a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) definia a 

Saúde Mental como “a capaci-
dade do indivíduo de estabelecer 
relações harmoniosas com os 
outros e participar ou contribuir 
nas mudanças contextuais, quer 
sociais quer físicas”. Atualmente 
porém, Saúde Mental é definida 
pela OMS como: “um estado de 
bem-estar no qual cada indivíduo 
consegue aperceber-se do seu 
próprio potencial, consegue lidar 
com o stress normal da vida quo-
tidiana, consegue trabalhar de 
forma produtiva e ainda é capaz 
de dar a sua contribuição à sua 
comunidade” .  

Apesar de ser muito polémi-
ca a necessidade do termo pro-
dutividade na atual definição de 
Saúde Mental, vale a pena valo-

rizar tal capacidade no contexto 
da nossa realidade sociocultural.  

Os tempos de pandemia (Co-
vid-19) e aqueles que se desig-
nam como de “póspandemia” 
têm mostrado que a Saúde Men-
tal foi demasiadas vezes abalada 
e que cada vez mais necessita 
de uma abordagem muito para 
além da clínica que seja capaz de 
prevenir os estados de não-saú-
de. Tal contexto irá certamente 
levar a uma reformulação nos 
cuidados de saúde, sobretudo 
nos que estão mais diretamente 
ligados à Saúde Mental.

Com efeito, verifica-se, de 
forma inelutável, a importância 
das políticas sociais, desde a ha-
bitação às condições de traba-
lho, na manutenção do estado de 
saúde. 

De referir que ao longo do ci-
clo de vida é desejável que acon-
teça uma “auto-atualização” das 
potencialidades da pessoa, no-
meadamente no que se refere à 
vida de relação.  

Esta “auto-atualização” deve-
rá acontecer da mesma maneira 
ao longo de todo o ciclo de vida. 
O contexto familiar, laboral, e 
social devem permitir uma sa-
tisfatória realização, de forma ao 
individuo se sentir “aproveitado” 
nas suas aptidões em cada etapa 
da vida. A este propósito vale a 
pena referir que tal aproveita-
mento não terá de ser necessa-
riamente ao serviço da comuni-
dade e pode bem ser aplicado a 
um tempo de lazer que se consi-
dera merecido.

1 http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response. 
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(2020). Autora de Nação 
Prozac morre aos 52 anos. 
Consultado em outubro, 
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Autora de Nação Prozac 
morre aos 52 anos

Luís Miguel Queirós
Jornal Público
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Regularmente, sou bombardeada com momentos do passado que quero reviver. Quando tento es-
crevê-los não sei por onde começar, como introduzi-los. Distraio-me durante horas a sentir o que senti 
nesses momentos, como seria se não guardasse tanta coisa para mim?

Em agosto de 2016, comecei a trabalhar num café de aldeia e apercebi-me de uma série de coisas que, 
na minha perspetiva estavam mal, então questionava-me como provocaria a alteração de comportamen-
tos sem dizer nada. Com isto começou a haver alterações emocionais súbitas e imprevisíveis - durante o 
dia encontrava-me hiperativa e durante a noite essa hiperatividade misturava-se com o esgotamento, por 
não conseguir desligar-me dos meus pensamentos ininterruptos, sobre diversos assuntos relacionados 
com o café. 

Falava muito rápido. Reagia excessivamente a estímulos, interpretando mal alguns acontecimentos 
e fazia muitas associações erradas da realidade. Irritava-me com pequenas coisas, como comentários 
banais. 

Sentia uma energia excessiva e não dava relevância à necessidade de dormir. Achava as minhas ca-
pacidades sobrenaturais, principalmente a minha memória – uma vez dito, não me esquecia na próxima.

Faltava uma semana para terminar os dias que combinei trabalhar naquele café. Na última quarta-
-feira, senti toda a gente estranha. Parecia que todos queriam acabar com o stock daquele café. Havia 
pessoas a comentar que eu e a rapariga do turno da noite andávamos ao despique a ver quem conseguia 
deixar mais dinheiro na caixa, talvez fosse por isso. 

Como costumava decorar pedidos, reparei que para além do que era costume, levavam mais qualquer 
coisa para comerem depois. Foi o único dia que acabei com os bolos, croissants, salgados. Inclusive 

TESTEMUNHO

Descrição: Fotografia de Macramé, em alusão ao projecto Ponto Nó – Macramé à Janela
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pediram-me panados congelados e todas as bifanas que estavam na frigideira. Com isto, colaborei no 
espírito de paródia e desleixei-me no trabalho.

Quando alguém me pedia alguma coisa, registava outras coisas; inventava. Alguém consumiu uma bi-
fana e um sumo: “ora então foi 2 bifanas, um sumo e para assentar uma pastilha elástica. 7,25! E a pessoa 
deu-me dez e disse-me para ficar com o troco. Repeti a piada mas com um membro da direção da asso-
ciação, mas ainda me lembrei de dar o troco só com moedas pretas! “Regista como deve ser o que pedi!” 
– gritava. Enervado atirou todas as moedas que tinha contra a minha cara. Nesse momento apercebi-me 
que a minha mãe estava ao balcão para me levar para casa. Não reagiu e foi comigo embora para casa.

“Ela não está bem! Não vês que um homem pediu-lhe um café e um pastel de nata e ela esqueceu-se 
do pastel de nata!”. Ainda hoje acho que foi só pelo pastel de nata que a minha mãe me levou ao hospital. 
Nesta altura fazia um esforço enorme para ter os olhos abertos e só queria descansar. Queria descansar, 
mas apercebi-me que dali para a frente seria impossível, pois a procura de ajuda por parte de familiares 
e amigos de familiares era constante. Fui a uma psicóloga que me remeteu para as urgências referen-
ciando “alucinações visuais” e “discurso persecutório”. Achei que ir para as urgências fazia parte de um 
“jogo”. O primeiro patamar seria conseguir fugir das urgências, e consegui. Fui apanhada e justifiquei-
-me: “estava a tentar apanhar o pikachu”. Naquela altura era uma febre apanhar Pokémons.

Fui chamada para falar com a médica em serviço. Demonstrava alheamento, dificuldade em comuni-
car ou manter o diálogo. Risos imotivados. Apresentava fadiga mental, por vezes bloqueava. Fui remetida 
para o internamento psiquiátrico.

São nas situações extremas que nos conhecemos, e ficar mais de vinte dias em internamento psiqui-
átrico permitiu-me conhecer um pouco de mim. Ainda não sei quem sou realmente, mas as primeiras 
coisas que pedi foram um caderno e um lápis. Passados alguns dias, pedi um livro. Queria aproveitar 
o meu tempo para adiantar o texto que iria trabalhar no grupo de teatro. Mário de Sá Carneiro. Apesar 
de conhecer alguns versos, antes não os percebia, e com o internamento estes impactaram de manei-
ra diferente. Identifiquei-me com ele e estranhei-me por isso. Tanto se enaltecia por ter a capacidade 
para grandes feitos, como se sentia indigno de respirar. Sonhava, sonhava, e esquecia-se de concretizar. 
Sentia-se num labirinto e perdia-se nos seus pensamentos, e nem dava conta pela vida passar. Consegui 
associar imagens reais da minha vida aos versos desde poeta. “Será também ele bipolar?”, perguntava-
-me. Confirmei que sim.

 Em 2018 descompensei novamente e fui para um piso diferente por não haver mais camas disponíveis 
no piso que tinha sido internada da primeira vez. Este segundo internamento foi tão diferente do primeiro. 
Estava com pessoas de patologias diferentes da minha – anorexia, principalmente. A minha descompen-
sação foi tão intensa e grave que fui ainda mais notada por desenquadrar-me naquele grupo. 

Aproveitei os papéis dos pequenos-almoços que identificavam o regime alimentar e a pessoa ao qual 
pertencia a comida nos tabuleiros para escrever. Apoderei-me da secretária, encostada à janela, no meu 
quarto partilhado, para escrever nesses papelinhos. Tenho fases em que quero muito escrever, mas não 
sei o quê. Apenas sinto essa necessidade. Escrever sem olhar para o que foi escrito. 

Em 2020, num ano virado do avesso, o Macramé surgiu quando senti a coragem de ser um agente ac-
tivo no meu bem-estar e quando acreditei que poderia complementar positivamente a minha terapia com 
a arte. A arte permitiu-me desenvolver uma ferramenta importante – a criatividade – e sem a criatividade 
não solucionamos os problemas do quotidiano.

Comecei a ter tempo para estar comigo enquanto dava nós. Sem recurso a palavras, que surgem mais 
dificilmente do que a criatividade para realizar novas peças, conseguia expressar-me.

Foi à janela que começou o projeto Ponto Nó – Macramé à Janela e também foi à janela que muitas 
vezes li e escrevi estes textos, muitas vezes beijada pelo sol, enquanto o tempo passava velozmente de-
vagar.

Patrícia Faria
Sócia n.º 4821
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Os guerreiros da vida 

Tudo na vida,

é preciso nascer, morrer, e renascer

somos, guerreiros na batalha da vida 

a batalha onde somos inimigos de nós próprios 

onde podemos perder a batalha,

mas não podemos perder a guerra 

antes de desistir,

pensar sempre em algo onde se agarrar

mesmo que pareça que a tua vida não tem razão de ser

Olha ao teu redor, e tenta entender

Estar vivo é bom

Acredita no poder da palavra Resistir 

Que você tem que Resistir

Fátima Silva
Sócia n.º 4856

POESIA

Imagina… 

Imagina tu como seria ver

O dia a raiar lá no horizonte!

Imagina que alegria que é viver,

Ver o sol nascer do cimo de um monte! 

Imagina o que te apetecer!

A tua vida é semelhante à da fonte,

Cuja água é boa pra beber!

Imagina…um conto que eu te conte!

Deixa-te levar p´la imaginação!

Não pares nunca! Nunca desistas!

Não leves tudo com o coração!

Não sejas mole, apenas imagina!

Não custa nada desde que insistas!

Imagina e tudo te ilumina!

A.C. Sócia n.º 1000

Descrição: Fotografia de uma flor sobre um livro

Tudo cai! Tudo tomba! Derrocada
Pavorosa! Não sei onde era dantes
Meu solar, meus palácios, meus mirantes
Não sei de nada, Deus, não sei nada!

Passa em tropel febril a cavalgada
Das paixões e loucuras triunfantes!
Rasgam-se as sedas, quebram-se os diamantes
Não tenho nada, Deus, não sei de nada!

Pesadelos de insónia ébrios de anseio”
Loucura a esboçar-se, a anoitecer
Cada vez mais as trevas do meu seio!

Ó pavoroso mal de ser sozinha!
Ó pavoroso e atroz mal de trazer
Tantas almas a rir dentro da minha!...



36

R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

ESCREVA E DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

Ficha Técnica

Contactos
Sede Nacional da ADEB
Quinta do Cabrinha, Av. de Ceuta, n.º 53, Loja
F/G, H/I e J
1300-125 LISBOA
Tel: 21 854 07 40/5  
Tlm: 92 411 23 44 / 96 616 57 43 / 96 898 21 50
adeb@adeb.pt
Delegação da Região Norte da ADEB
Urbanização de Santa Luzia, Rua Aurélio Paz
dos Reis, n.º 357, Torre 5, r/c, Paranhos
4250-068 PORTO
Tel: 22 606 64 14 -  Fax 22 833 14 43
Tlm: 93 271 32 47 / 93 857 69 00
regiao_norte@adeb.pt
Delegação da Região Centro da ADEB
Edifício Mondego - Av. Fernão Magalhães, 
nº 619 - 1º, Escritório 1.06 e 1.07
3000-168 COIMBRA
Tel / Fax: 23 981 25 74
Tlm: 92 555 25 78 / 96 898 21 17
regiao_centro@adeb.pt
www.adeb.pt
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CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária
27 DE NOVEMBRO DE 2021

Convocam-se todos os associados da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares- ADEB, ao abrigo da alínea c) do nº 1) do artigo 28º dos Estatutos da 
ADEB, a comparecer na Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de NOVEMBRO 
2021 às 14:30 horas, via online e presencial, no Fórum Florbela Espanca, sito 
Quinta do Cabrinha, AV. de Ceuta, N.º 53, Loja D/E, 1300-125 Lisboa, subordinada 
à seguinte ordem de trabalhos:   

I - 14:30 às 16:00H:
Análise e Aprovação do programa de Ação e Orçamento para o ano 2022.

II - 16:00 às 17:00H:
Colóquio subordinado ao tema «Como manter a sanidade mental» Um guia prático de saúde 
mental.

III - 17:00H e 17:30H:
Debate.

Nos termos do n.º 1 do artigo 25º dos Estatutos da ADEB, a Assembleia Geral reúne à 
hora marcada na convocatória, se estiver presente mais de metade dos associados com 
direito de voto, ou trinta minuto depois, com qualquer número de presenças.

PARTICIPE! 

Inscreva-se através do link https://forms.gle/fW7kB5yhqhs9Jjk19

Presidente da Assembleia Geral da A.D.E.B.
Professor Doutor 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


