
Convocatória aos Associados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 9 de Abril 
de 2016, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - 
Lisboa, Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa

10:00 Horas: Análise e Aprovação do Relatório da Direção e Contas 2015

11:30 Horas: Colóquio subordinado aos temas: 
             -  Psicologia Comunitária.  

Dr.ª Renata Frazão
              -  Resiliência: Terapia para controlo dos sentimentos e emoções.  

Dr.ª Diana Couto, Tesoureira da ADEB

12:30 Horas: Debate

Psicologia 
comunitária

resiliência
teraPia Para controlo 
dos sentimentos e emoções
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• Editoriais temáticos;
•  Publicação de documentos técnicos e científicos sobre as 

doenças mentais em geral, e em especial sobre a doença 
Unipolar 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 e documentários;
•  Divulgação e testemunhos de pacientes e familiares;
•  Relatório das atividades sociais desenvolvidas pela ADEB;
•  Consultório jurídico abrangendo todos os ramos de 

Direiro;
•  Espaço para divulgação das potencialidades dos 

associados no campo cultural, recreativo e social.

escreva e divulge a revista biPolar

SínteSe do eStatuto editorial
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 A fim de complementar os Objetivos Prin-
cipais da ADEB, publicados na Revista Bipolar 
nº52, reproduzem-se nesta Revista os Objetivos 
Secundários da ADEB: 
a)  SOS: Sentir ADEB - Meio de apoio à distância 

mais acessível e prático, para que as pessoas, 
em estado de angústia, ansiedade e ideações 
suicidas, obtenham informações sobre a do-
ença Unipolar e Bipolar, tendo em vista ajudar 
a atenuar o sofrimento. Este serviço engloba a 
resposta a apelações que chegam diariamente 
à ADEB por diferentes meios: telefone, correio 
eletrónico e postal;

b)  Avaliação Primária Social e Clínica – (APSC), 
quando o utente, pela primeira vez, tem um 
contacto presencial com a ADEB, sendo-lhe 
proporcionado especialmente um apoio psi-
cossocial, de acordo com o diagnóstico mé-
dico, tendo em conta as suas necessidades e 
expetativas, nas vertentes sociofamiliar, pro-
fissional, social e psicológica, a fim de ser in-
tegrado nas valências instituídas e atividades 
programadas; 

c)  Psicoterapia Cognitivo-comportamental - Li-
nha da psicoterapia que promove uma diversi-
dade de abordagens, com vista ao desenvolvi-
mento de estratégias e instrumentos para lidar 
com situações problemáticas, dificuldades 
pessoais e promover pensamentos adaptativos 
no quadro das doenças Unipolar e Bipolar;

d)  Apoio a Adolescentes, no âmbito da reabilita-
ção psicossocial para adolescentes com per-
turbações de humor, em consonância com o 
diagnóstico do médico de família, psiquiatra 
ou pedopsiquiatra, visando uma avaliação e 
acompanhamento em psicologia clínica, de 
modo a prevenir e cuidar, possibilitando mais 
ganhos de saúde e qualidade de vida;

e)  Implementar o Serviço de Apoio Domiciliário - 
(SAD): Resposta social e clínica que consiste na 

prestação de apoio psicossocial individualizado 
e personalizado no domicílio a associados e/
ou às suas famílias que, por motivo de doença 
Unipolar ou Bipolar ou outro impedimento de 
força maior, não possam assegurar temporá-
ria ou permanentemente a satisfação das ne-
cessidades de apoio psicossocial nas instala-
ções da sede nacional e delegações da ADEB;

f)  Realização de colóquios, encontros, sessões 
psicopedagógicas e workshops, em parceria 
com os hospitais, autarquias, estabelecimentos 
de ensino e outras entidades a fim de informar, 
sensibilizar e elevar o conhecimento dos asso-
ciados e comunidade em geral acerca de temáti-
cas em torno das patologias Unipolar e Bipolar;

g)  Edição e divulgação de documentação técnica 
e pedagógica subordinada a várias temáticas 
em torno da saúde mental, especialmente no 
que respeita à doença Unipolar e Bipolar e so-
bre a Família; 

h)  Edição e publicação da Revista Bipolar, órgão 
informativo da ADEB e respetivo envio para os 
associados ativos, entidades públicas e priva-
das e comunicação social;

i)  Inovação e atualização do Site www.adeb.pt e 
da página do Facebook com temáticas alusivas 
à saúde mental, bem como as atividades insti-
tucionais programadas e desenvolvidas;

j)  Aconselhamento e orientação jurídica aos as-
sociados em todos os ramos do Direito.

Os Estatutos da ADEB encontram-se  
publicados na íntegra, no Site da ADEB.

_____________________________________

O Presidente da Direção da ADEB, 
Sócio nº 8. Um dos fundadores da ADEB

Diretor da Revista “Bipolar” 
Delfim Augusto d’Oliveira

objetivos secundários da adeb
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renata Frazão
Psicóloga clínica da adeb - sede nacional

O sucesso dos movimentos de 
igualdade de Direitos nos anos 
50/60 vai ser o principal incen-
tivador da luta pelos direitos 

humanos. Por altura do surgimento do 
Movimento de Desinstitucionalização, 
que irá emergir dentro e fora dos hos-
pitais psiquiátricos tradicionais, e que 
irá tomar a forma teórico prática da 
Psiquiatria Comunitária, definem-se 
três objectivos:

- Permitir o deslocamento progres-
sivo dos doentes mentais para a comu-
nidade

- Criar estruturas adequadas para 
essa saída, na comunidade

- Evitar o internamento do doente 
mental, recorrendo a outras alternati-
vas de tratamento e de suporte e inves-
tindo em estruturas que permitam uma 
identificação e intervenção precoce.

A ideia, inicialmente lançada por 
Kennedy, durante a sua presidência 
nos EUA, de providenciar cuidados de 
saúde mental aos indivíduos na própria 
comunidade, e de evitar tratamentos 
que alienassem e isolassem os doen-
tes em Instituições, por períodos lon-
gos e indefinidos, teve grandes efeitos. 
No entanto, a realidade social existen-
te não correspondeu às expectativas, 
pois não possuía as estruturas físicas e 
culturais adequadas. É aqui que surge 
o fenómeno de Transinstitucionaliza-
ção, que irá desencadear um elevado 
número de readmissões hospitalares e 
elevada taxa de tentativas de suicídio. 

Para evitar a Transinstitucionaliza-
ção, (Turner, 1997, 1978, 1979, referido 
por Ornelas, 1996), criou o conceito de 
Sistema de Suporte Comunitário, con-

sistindo este no conjunto de serviços e 
apoios a desenvolver na comunidade 
para os indivíduos adultos com proble-
máticas graves e persistentes de doen-
ça mental, o que se traduz numa rede 
organizada de profissionais e outros 
agentes da comunidade disponíveis 
para prestar apoio a esta comunidade, 
desenvolvendo o potencial do doente e 
integrado num contexto comunitário. 
Este é um serviço centrado nos seus 
utentes, na satisfação das suas ne-
cessidades e não nas necessidades do 
sistema. 

Guterres (2002) refere que, con-
forme consta do Instituto Nacional de 
Saúde Mental (NIMH, 1987) e citando 
Carling (1999), os componentes bá-
sicos de Suporte Comunitário são, 
fundamentalmente, os seguintes:

- Identificação dos utentes –neces-
sidades concretas de alojamento, ne-
cessidades de atendimento nos Servi-
ços de Saúde Mental, entre outros,

- Tratamento de saúde mental – 
educar acerca do uso de medicamen-
tos e tomar decisões quanto aos seus 
efeitos. Há doentes que melhoram com 
o emprego e com habitação em casa 
própria. A consulta deve estar muito 
ligada à integração;

- Serviços de Resposta à crise – 
Tentar antecipar o conhecimento da 
possibilidade de crise (através da in-
dicação dos familiares); criar alterna-
tivas não hospitalares para resolver 
a crise (equipas domiciliárias). Esta-
belecer as fronteiras entre a casa e o 
hospital;

- Residência – Programas para 
concretizar uma aproximação de inte-

gração apontam para a importância da 
escolha residencial pelo utente, pro-
movendo o alojamento a longo prazo e 
os necessários suportes flexíveis;

- Trabalho – Implementar organi-
zações de integração no local de traba-
lho focadas nos aspectos críticos dos 
indivíduos: as aspirações de carreira, 
promovendo suportes para que se evi-
te a estigmatização, tanto dentro como 
fora do local de trabalho, muitas vezes 
recorrendo ao suporte dos grupos de 
pares, para ajuda, nesta área;

- Suportes sociais – Programas lo-
cais trabalham directamente com Ser-
viços Públicos de Segurança Social de 
habitação, com o Serviço Vocacional e 
os serviços de bem estar locais;

- Suporte da Família e da Comu-
nidade – Trabalhar com as Famílias 
como parceiros, desenvolvendo pro-
jectos de educação e suporte para o 
desenvolvimento da família, gerindo os 
próprios os programas e expandindo 
esses programas para outras famílias 
em rede;

- Serviços  de Reabilitação – Há 
programas de reabilitação vocacional, 
habitacional e social, tendo em vista os 
objectivos de cada indivíduo de modo a 
serem conduzidos para a comunidade;

- Protecção e advocacia  - o alvo 
dos programas jurídicos é o de expan-
dir o acesso dos advogados a todas as 
partes do sistema de Saúde Mental, 
de modo a ajudar os utentes a defen-
derem os seus próprios interesses e 
necessidades, prestando informação 
sobre os seus direitos e acerca das op-
ções relativas a vários serviços dispo-
níveis, do seu interesse;

“A Psicologia Comunitária focaliza-se (…) na promoção da saúde e dos comportamentos saudáveis e 
não no tratamento da doença, na identificação das potencialidades e não dos deficits, no fortalecimento 
das competências e capacidades e na melhoria das condições de vida dos indivíduos, grupos, organi-
zações e comunidades. A psicologia comunitária enfatiza, em particular, o suporte às pessoas que se 
encontrem em situação de maior vulnerabilidade e sem poder, promovendo movimentos relacionados 
com a ajuda mútua, o desenvolvimento comunitário e a acção social e política, no sentido de promover 
a mudança social e comunitária.” (Ornelas, Psicologia Comunitária, 2008, p.39)
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- Gestão de casos individuais.
Rappaport (1981, 1987, referido 

por Vidal, 1988), propôs o termo Em-
powerment como um pilar essencial 
no desenrolar de uma teoria ecológica 
da Psicologia Comunitária, designando 
a qualidade de relação interactiva en-
tre a pessoa e o seu meio comunitário 
físico exterior. Este termo refere-se à 
aquisição de controlo sobre assuntos 
de interesse, tendo dois componentes:

- Capacidade individual de deter-
minação sobre a sua própria vida

- Possibilidade de participação de-
mocrática na vida da comunidade a 
que se pertence, através de estruturas 
sociais como escolas, igrejas, etc.

Rappaport (citado por Ornelas, 2008) 
referia em 1992, que o empowerment, em 
contexto comunitário, consistia em “iden-
tificar, facilitar ou criar contextos em que 
pessoas isoladas ou silenciadas possam 
ser compreendidas, ter uma voz e influ-
ência sobre as decisões que lhes dizem 
directamente respeito ou que, de algum 
modo, afectam as suas vidas” (p. 2).

Ornelas (2008) refere ainda outros 
autores que também reflectiram sobre 
este termo, tais como o “Empowerment 
Group da University of Cornell” (1989), 
que considerou o empowerment como 
um processo intencional e continuado 
que envolve o respeito mútuo, a refle-
xão crítica, o apoio e a participação em 
grupos, através dos quais as pessoas 
mais isoladas e com menos acesso aos 
recursos disponíveis podem aumentar 
a sua acessibilidade e controlo sobre 
esses mesmos recursos.

Para doentes com perturbações de 
humor, como a doença Bipolar, o em-
powerment é um factor crítico na ade-
são ao tratamento, eficácia do mesmo 
e recuperação ( Evans, Charney, Lewis, 
2006).

Kieffer (1984, citado por Ornelas, 
2008) define empowerment como um 
processo de desenvolvimento individual, 
continuado e de longo prazo que envolve 
duas dimensões, uma relacionada com o 
aumento das competências individuais e 
outra com o desenvolvimento de compe-
tências de participação social. Mechanic 
(1991, citado por Ornelas, 2008) define-
-o como um processo através do qual os 
indivíduos desenvolvem uma compre-
ensão acerca dos seus próprios objec-
tivos e acerca das estratégias para os 
alcançar. Finalmente, Wallerstein (1992, 
citado por Ornelas, 2008), define empo-
werment como um processo de acção 

social que promove a participação das 
pessoas, com o objectivo de aumentar 
o controlo individual e da comunidade, a 
sua eficácia politica  e melhorar a quali-
dade de vida.

Para Caplan (1974), os sistemas 
de suporte social são agregados so-
ciais contínuos que dotam o indivíduo 
de oportunidades para obter feedback 
sobre si mesmo e validar as suas ex-
pectativas sobre os outros. Ele intro-
duz o termo Sistema de Suporte – en-
globando a totalidade das ligações 
sociais (família, vizinhos, associações 
locais e agências governamentais) que 
prestam apoio informal e formal ao 
indivíduo através da mobilização dos 
seus recursos psicológicos, em que 
se inclui o ensino de competências e 
orientação na resolução de situações 
específicas.

O Suporte social é um factor es-
sencial no processo de Desinstitucio-
nalização (Earls e Nelson, 1988), sen-
do composto por: 

• Redes sociais (número de pesso-
as que proporcionam diferentes tipos 
de suporte); 

• Grau de satisfação do suporte 
(sentimentos subjectivos acerca da 
qualidade do suporte recebido); 

• Frequência do suporte (frequên-
cia dos diferentes tipos de suporte pro-
videnciados).

Os elementos do suporte social in-
cluem o apoio afectivo e emocional, ex-
pressão emocional, informação, acon-
selhamento e ajuda material. É tão 
importante o apoio social existente, 
como aquele que o sujeito percebe como 
potencialmente disponível. O suporte 
social é essencial na reintegração dos 
doentes mentais. Não é tanto a quanti-
dade do suporte, mas antes o grau em 
que este é percepcionado nas necessi-
dades particulares dos indivíduos.

É necessária a criação e definição 
de uma nova estrutura psiquiátrica que 
corresponda às necessidades reais 
desta população.

Isto implicará a criação de:
- Um sistema variado e flexível, 

devidamente distribuído e de modo a 
beneficiar de forma eficaz os recursos 
comunitários existentes;

- Não limitar a intervenção ao diag-
nóstico e tratamento

- Criar na comunidade respostas 
adequadas às necessidades dos doen-
tes mentais.

O papel das instituições psiquiátri-
cas não pode ser menosprezado pois 
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proporciona o apoio técnico e médico 
de que os doentes necessitam. No en-
tanto, a recuperação destes doentes 
tem que passar por uma reintegração 
social, processo de extrema importân-
cia na recuperação destes indivíduos. 
É na sequência desta perspectiva que 
foram criadas associações cuja inter-
venção se enquadra em modelos de 
Reabilitação psicossocial.

Foram os princípios da Psicologia 
Comunitária e do Empowerment que 
deram origem à criação da ADEB, por 
um grupo de profissionais de saúde 
e de doentes, em 1991. Ainda hoje a 
Direcção da Instituição é constituída 
maioritariamente por pessoas com do-
ença mental, estabilizadas, bem como 
alguns técnicos de saúde e familiares. 
Todo o modelo de intervenção da ADEB 
se centra na Psicologia Comunitária, o 
que se traduz nos objectivos e valên-
cias que a instituição tem. 

A noção de empowerment, como 
um processo de identificação, facili-
tação ou criação de contextos em que 
as pessoas isoladas ou silenciadas 
possam ser compreendidas, ter uma 
voz ou influência sobre as decisões 
que lhes dizem directamente respeito 
ou que, de algum modo, afectam as 

suas vidas (Rappaport, 1992, citado por 
Ornelas, 2008), traduz-se na acção que 
a ADEB põe em prática, diariamente.

Ao identificar as necessidades in-
dividuais de cada associado e procu-
rando com ele estabelecer um plano 
de Reabilitação Psicossocial que po-
tencie as suas capacidades, o psicólo-
go na ADEB tenta a recuperação não 
apenas da estabilidade clínica ao nível 
da doença psiquiátrica, mas também a 
capacitação do indivíduo na sua indivi-
dualidade e na sua capacidade de pro-
duzir algo mais abrangente e positivo.

A ADEB trabalha muito em contacto 
com a família dos associados. Consta-
tamos que, ao lidar com doença mental 
crónica, a primeira linha de intervenção 
está sempre ao nível dos cuidadores 
primários (normalmente a família), ain-
da que em alguns casos este suporte 
venha dos colegas de trabalho, vizinhos 
ou amigos. Também para estes inter-
venientes procuramos ter um papel 
psicoeducativo, estimulando o conhe-
cimento sobre a doença e a adequação 
de formas de intervenção que facilitem 
a recuperação do doente e melhoria da 
relação familiar (ou outra).

A família apresenta frequentemen-
te um enorme desgaste, necessitando 
frequentemente de apoio para si mes-

ma, independentemente das estraté-
gias para gestão da doença do familiar. 

O indivíduo é visto na sua dimensão 
total, não apenas clínica, procurando 
facilitar o funcionamento dos recursos 
da comunidade, incentivando ao mesmo 
tempo o associado com patologia a as-
sumir a responsabilidade na gestão da 
sua doença, como principal intervenien-
te e como determinante para o percurso 
que a doença poderá vir a ter. Fomenta-
-se a autonomia e a capacidade de gerar 
respostas eficazes nas redes de suporte 
e face aos obstáculos que vão surgindo.

O apoio aos doentes é focalizado 
principalmente no potencial individual 
de cada um e não tanto na doença. Pre-
tende-se encorajar as pessoas a manter 
o controlo das suas vidas, a estabelecer 
os seus próprios objectivos, a participar 
activamente nas decisões com eles rela-
cionadas, tornando-se, progressivamen-
te, agentes activos e responsáveis no 
processo de reabilitação (Ornelas, 2000).
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Terapia para controlo dos Sentimentos e Emoções

O conceito

A resiliência, “capacidade de uma 
pessoa, grupo ou comunidade de pre-
venir, minimizar ou superar os efeitos 
nocivos da adversidade,”[1] “uma com-
binação de fatores de risco e proteto-
res que permitem o desenvolvimento 
do homem apesar dos contextos des-
favoráveis”[2], ou simplesmente, a ha-
bilidade de nos levantarmos depois de 
cairmos,[3] centra-se num conjunto de 
processos dinâmicos que explicam a 
superação de crises, indo até mais lon-
ge, à sua transformação em “oportuni-
dade”, em indivíduos, grupos (família, 
amigos) e organizações (comunidade, 
trabalho / sociedade)[1]. 

Diferente de ser “invencível”, “in-
vulnerável” ou “imune ao sofrimen-
to”, ser resiliente ainda se apresenta 
na literatura em sentidos opostos, na 
“resistência ao stress” por um lado 
(“aguentar” ou superar sem dano apa-
rente) e por outro lado na “flexibilidade 
à mudança” (readaptação, encarando 
positivamente ajustamentos de com-
portamento / formas de pensar). 

A Resiliência e a Psicologia Positiva

Em complemento à psicologia tra-
dicional que se centra no estudo dos 
aspetos psicopatológicos (depressão, 
ansiedade, angústia, agressividade), 
a psicologia positiva, orientada para a 
compreensão dos fenómenos psicoló-
gicos positivos e suas potencialidades 
de motivações e capacidades huma-
nas (felicidade, otimismo, altruísmo, 
esperança, alegria, satisfação) inte-
gra o  conceito de resiliência nessa 
mesma abordagem pela positiva (o 
que podemos fazer para sermos feli-
zes / resilientes, complementando ao 
que já fazemos para evitar a doença – 
tomar medicação, dormir 8h/dia, ter 

alimentação saudável, fazer exercício 
físico).

Interessa referir aqui a psicologia 
positiva, não enquanto milagre vira-
do para o “sucesso” imediatista, mas 
como força motriz preventiva e com-
plementar a quem tem o diagnóstico 
da doença unipolar / bipolar para tra-
balhar emoções / sentimentos / pen-
samentos designados como positivos 
(a “saúde mental”, em oposição à “do-
ença mental”). Nos casos da doença bi-
polar ou unipolar, o campo emocional 
necessita ser particularmente prote-
gido, gerando emoções saudáveis, de 
estabilidade que perduram e se mani-
festam em sentimentos de serenidade, 
paz, tranquilidade. 

Um estudo[4] que incidiu em pesso-
as com baixa resiliência e com alto ris-
co de desenvolver psicose, propôs que 

identificar e examinar os pontos fortes 
de um indivíduo permite desenvolver 
e cultivar essas “forças”, a fim de as 
poder vivenciar no seu potencial ideal, 
um “alto bem-estar”, um “florescer” 
mais exatamente, conforme designa o 
autor Seligman. (uma espécie de “ativo 
intangível” que reside dentro de nós e 
que, a meu ver, só com ajuda técnica 
ou com profundo auto-conhecimento 
tornamos mobilizável nas nossas vi-
das).

Pesquisadores de psicologia positi-
va têm estudado o conceito do “flores-
cimento” (características e causas) em 
populações, incluindo grupos e nações 
que apresentam altos níveis de flo-
rescimento. No estudo em questão[4], 
a teoria de Seligman é composta por 
cinco elementos (tabela 1) que contri-
buem para o “alto bem estar”. Embo-

diana couto
tesoureira da adeb

5 elementos que 
contribuem para o 
bem-estar

Emoções positivas

Envolvimento

Relacionamentos

Significado

Realização

Breve descrição

Experimentar emoções positivas como 
alegria, orgulho, serenidade, esperança, 
otimismo, confiança, crença, gratidão

Imergir profundamente em atividades 
que fazem uso dos seus pontos fortes 
para experimentar um estado ótimo de 
concentração, um estado ótimo com foco 
intenso e motivação intrínseca para o 
desenvolver ainda mais

Cultivar relacionamentos positivos, seguros e 
na base da confiança

Pertencer e/ou servir algo com propósito / 
crença, além de si próprio

Buscar o sucesso, o conhecimento profundo 
de si e conquistas com as quais se identifique

Tabela 1 – Teoria do Bem-Estar (Seligman, 2011)[4]  
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ra a investigação sublinhe que estes 
elementos (ou “pilares”) não definem 
exclusivamente ou exaustivamente o 
“bem estar”, ficou demonstrado que o 
cumprimento de cada “pilar” está as-
sociado a menores taxas de depressão 
e a taxas mais elevadas de satisfação 
com a vida, sugestionando que a psico-
logia positiva e o estudo do bem-estar 
tem utilidade clínica e aplicação na 
psicopatologia.

Outros estudos[5] indicam que inter-
venções formativas sobre resiliência 
no trabalho revelaram melhorias na 
resiliência pessoal, revelando-se como 
meio útil para desenvolver a saúde 
mental, bem-estar subjetivo nos tra-
balhadores alvo do estudo, melhor de-
sempenho e avançado funcionamento 
psicossocial. 

Ciclo da Resiliência

Consoante o contexto da vida e os 
fatores protetores de que dispomos 
(ou não) num dado momento e que nos 
securizam (por exemplo, sentido de 
pertença a um grupo, comunidade, fa-
mília, amigos, casamento, estabilidade 
na doença, realização no trabalho[6]), 
perante uma tragédia ou dificuldade 
percorremos um caminho mais ou me-
nos longo com o intuito de transformar 
um turbilhão negativo numa espiral 
positiva (figura 1). 

Das reflexões que fiz para escre-
ver este artigo (eu que até gosto de ir 
à causa raíz), prefiro assumir que mais 
do que um traço de personalidade, 
capacidade humana, interação com o 

meio, ou aprendizagem, a vida ensina-
-nos pelas mais diferentes (cruéis, 
maravilhosas, inacreditáveis) motiva-
ções, a sermos responsáveis pelo nos-
so “aviãozinho”, a termos a liberdade 
de voar ou de nos afundar, a desempe-
nharmos um papel importante na vida 
de alguém, a darmos um contributo 
para uma sociedade melhor. Temos 
uma escolha, dentro das circunstân-
cias em que nos encontramos (mais ou 
menos limitadoras, pela falta da saú-
de mental ou física, falta de recursos 
económicos, perda de um ente queri-
do, etc). E temos a obrigação de nos 
AMAR! De nos exigir e perdoar! 

Se tivesse que aconselhar alguém 
a ser resiliente, diria para esquecer o 
ADN e aprender com a roda da vida, 
buscando a maturidade, novas formas 
de lidar com o novo. 

É justamente uma “Carmina Bura-
na” que proponho no modelo da figura 
1, mas com a possibilidade de subir 
numa espiral que aqui representa a 
nossa evolução na vida. Denominado 
“ciclo da resiliência”, visa interpretar 
esquematicamente os principais aspe-
tos salientados nos estudos, fruto da 
pesquisa realizada (processos-chave 
da resiliência em famílias[7] e indicado-
res / fatores da resiliência[8]), apontan-
do direções para reflexão sobre a re-
siliência e minimização do sofrimento 
emocional no indivíduo.

1. Dar sentido à adversidade

Ser resiliente pressupõe uma visão 
profunda do sentido da vida. É o que 

nos faz deixar um legado de riqueza 
humana às próximas gerações, cui-
darmos da família, amigos, darmos um 
contributo na comunidade, no fundo 
termos um propósito de vida (huma-
nista).

Neste contexto subjacente de 
predisposição para transformação, 
as dificuldades / adversidades são 
mais facilmente percecionadas como 
desafios que se gerem / fatores de 
stress que fazem parte do ciclo de 
vida, dos quais se extrai ensinamen-
to para o futuro numa perspetiva 
otimista, valorizando-se as relações 
interpessoais. A dimensão da espiri-
tualidade e transcendência, podem 
representar fontes de inspiração 
aliadas a outras formas criativas de 
resolução de problemas e vislumbre 
de novas possibilidades que reforçam 
este sentido.

2. Crenças e Valores

A pessoa resiliente, diante dos 
problemas e desafios da vida, procu-
ra crescer com eles quando as suas 
crenças e valores, propostas e objeti-
vos de vida estão alinhados com essa 
necessidade de pertença / busca de 
aperfeiçoamento para ser um elemen-
to válido na sociedade. Inserida na sua 
rede de apoio de familiares e amigos, 
as crenças e valores incluem coragem 
/ encorajamento (foco no potencial da 
pessoa, nomeadamente em confron-
tar o que é possível aceitar o que não 
pode ser mudado), esperança / oti-
mista para superar as adversidades e 
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iniciativa orientada para a ação e per-
severança, suportada na convicção de 
ser eficaz nas ações a por em prática 
(auto-eficácia).

3. Organização e interação 
com ambiente

Encaro esta fase do ciclo como o 
passar da teoria à prática. Ao contac-
tar com uma dificuldade, é necessá-
rio analisar o ambiente por forma a 
encontrar as causas dos problemas 
e saber gerir (diria proteger) as emo-
ções (alinhar o que sentimos com o 
que sabemos ser a forma correta de 
agir, de acordo com as nossas crenças 
e valores). A pessoa com resiliência 
procura ser flexível, mostrando-se re-
cetiva à mudança por um lado (capaz 
de reformular, reorganizar-se e adap-
tar-se a uma nova realidade) e garan-
tir a estabilidade, por outro (sentido 
de continuidade e rotinas que se man-
têm). Deste padrão de organização, 
pode fazer parte a construção da sua 
segurança financeira, equilibrando o 
trabalho com as exigências familiares 
e num espectro mais alargado, mo-
bilizar a família e uma rede de apoio 
social. (desejavelmente alcançando 
pessoas, pontes de ajuda, que colo-
quei propositadamente na última fase 
do ciclo).

4. Superação

Na superação, a adversidade está 
aparentemente controlada. Porém 
requer a vigilância (diria que o auto-
-conhecimento nesta fase é precioso) 
no sentido de manter o controlo dos 
impulsos, mediando impulsos e emo-
ções. Manter a coesão com a rede de 
apoio, o respeito pelas diferenças, ne-
cessidades, vulnerabilidades e limites 
do próprio indivíduo, bem como buscar 
a reconciliação / colaboração na solu-
ção de problemas, comunicando as-
sertivamente, caracterizam esta fase 
do ciclo.

5. Transição ou transformação

Esta fase da resiliência pressupõe 
uma transformação efetiva, uma tran-
sição no sentido de aprender e cres-
cer efetivamente com a adversidade, 
encarando-a como oportunidade. As 
expressões emocionais são “abertas”, 
os sentimentos são compartilhados 

com naturalidade; há a assunção de 
responsabilidade pelos próprios senti-
mentos e comportamentos, sem busca 
de “culpados”, interações prazerosas 
e bem-humoradas sobre os aconteci-
mentos, postura proativa, de preven-
ção de problemas, resolução de crises 
e preparação para futuros desafios. 
O foco está nos objetivos futuros: dar 
passos concretos e aprender através 
dos erros. O foco sai do próprio indi-
víduo que ganha a capacidade de se 
colocar no lugar do outro, tem empatia 
(sentindo as necessidades emocionais 
do outro). Alcançar pessoas, se ante-
riormente não tivesse sido possível (na 
medida em que implica a exposição do 
fracasso, sem medo) passa a ser uma 
possibilidade.

Gostaria de salientar a ADEB como 
um exemplo de resiliência, no sentido 

mais profundo e válido do conceito. 
Ao longo destes 25 anos, além do in-
dividuo / grupo de indivíduos, trabalha 
diariamente uma comunidade, com 
sentido, valores, superação e transfor-
mação.

Por fim, gostaria de salientar 
que pelo facto da resiliência “estar 
na moda”, a sua promoção não deve 
confundir-se com o culto ideológico do 
sucesso e da conformidade, desvalo-
rizando fatores que influenciam indi-
retamente, conotados à adversidade 
e que são obrigação de um Estado de 
Direito e respetivas instituições asse-
gurar.
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Como Um ExEmPlo 
DE RESIlIênCIA, 
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PRofUnDo E válIDo Do 
ConCEITo. Ao lonGo 
DESTES 25 AnoS, 
Além Do InDIvIDUo / 
GRUPo DE InDIvÍDUoS, 
TRABAlhA DIARIAmEnTE 
UmA ComUnIDADE, 
Com SEnTIDo, 
vAloRES, SUPERAção E 
TRAnSfoRmAção.
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no Cuidado da pessoa Com um 
problema de saúde mental
Pedro FiliPe nabais neves renca
enfermeiro especialista em saúde mental e Psiquiatria, centro Hospita-
lar universitário de coimbra- cri- consulta externa do Pólo sobral cid
Pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde mental 
e Psiquiatria
Pós-graduação em gestão Hospitalar e serviços de saúde
mestre em toxicodependência e Patologias Psicossociais

jenny alFaiate reste
enfermeira, centro Hospitalar universitário de coimbra- 
cri- consulta externa do Pólo sobral cid

luís loureiro
Professor escola superior de enfermagem de coimbra

No percurso de vida de cada 
indivíduo, é inevitável que os 
primeiros acontecimentos 
sejam vivenciados no seio da 

família enquanto célula fundamental 
na vida dos indivíduos. É unânime que, 
todos e cada um de nós, temos uma fa-
mília independentemente das circuns-
tâncias e características.

Assistimos ainda hoje a uma luta 
inevitável que tem sido transversal ao 
longo do tempo: a mudança de men-
talidade sobre os problemas em saúde 
mental que não se faz por decreto. Tal 
como a sociedade, a família colocava 
de parte as pessoas, incluindo os seus 
familiares, com problemas de saúde 
mental. Apesar de ter sido uma reali-
dade mais evidente no passado, ainda 
hoje se verifica uma vergonha escondi-
da, encobrimento, uma escusa e aban-
dono dos familiares que têm problemas 
de saúde mental, levando-os a segre-
gação, isolamento e discriminação so-
ciais. Este problema persiste precisa-
mente pelo medo, desconhecimento e 
ignorância relativa à saúde mental, às 
doenças mentais e tudo o que implicam. 

É inquestionável que um problema de 
saúde mental num paciente identificado 
e de alguma forma sinalizado, altera o 
normal funcionamento da sua família 

e que implica na maioria das vezes 
uma reestruturação dos papéis e 
funções familiares. Neste sentido, a 
situação de crise de um dos membros 

exige um reajustamento enorme, com 
implicações frequentes na dinâmica 
familiar, surgindo estados de ansie-
dade, sentimentos de desespero, 
revolta, frustrações e angústias perante 
um contexto de doença a que não se 
sabe nem consegue dar a resposta 
eficaz e desejável. 

De facto, para além destas respos-
tas à situação de crise, cuidar de uma 
pessoa com um problema de saúde 
mental aporta consigo também a priva-
ção social da família e uma sobrecarga 
dos familiares enorme, aos níveis eco-
nómico, físico ou emocional. É erróneo 
falarmos numa pessoa com patologia 
mental diagnosticada sem que nos pre-
ocupemos também com a família e os 
estados emocionais dos vários elemen-
tos que constituem o núcleo familiar.

Aos profissionais de saúde mental e 
psiquiatria, cabe a função de adaptar os 
seus conhecimentos, competências e in-
tervenções às capacidades e necessida-
des, não só das pessoas com essa pro-
blemática mas também às suas famílias, 
agindo com estas em parceria e verda-
deira interação, tendo sempre como 
alicerce uma abordagem que respeita 
a pluralidade familiar e assegura uma 
continuidade de cuidados e tratamentos.

Deveremos, pois, programar um 

AoS PRofISSIonAIS 
DE SAúDE mEnTAl E 
PSIqUIATRIA, CABE A 
fUnção DE ADAPTAR oS 
SEUS ConhECImEnToS, 
ComPETênCIAS 
E InTERvEnçõES 
àS CAPACIDADES E 
nECESSIDADES, não 
Só DAS PESSoAS Com 
ESSA PRoBlEmáTICA 
mAS TAmBém àS SUAS 
fAmÍlIAS

“
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conjunto de intervenções e traçar pro-
gramas de sensibilização e educação 
que diminuam os efeitos de crenças 
erróneas, combatendo o preconceito 
e o estigma associados às patologias 
e doentes mentais. Será importante 
que tais programas e medidas levem 
à tomada de conhecimento, por exem-
plo, da possibilidade da cronicidade 
da doença, de como os tratamentos 
se fazem e da existência de grupos de 
apoio, não só para as pessoas com pro-
blemas em saúde mental mas também 
para os seus cuidadores. Em termos 
gerais procurar aumentar a literacia 
em saúde mental das populações.

Estas são estratégias que se pode-
rão perspetivar, com a elaboração de 
programas antiestigma, tornando per-
cetível que estas pessoas têm direitos 
e deveres de cidadania, como mem-
bros pertencentes a uma comunidade, 
que, cumprindo os diversos tratamen-
tos (ex: farmacológico, reestruturação 
cognitivo-comportamental, a reabili-
tação psicossocial incluindo o treino 
de competências sociais, programas 
de psicoeducação, entre outras inter-
venções psicoterapêuticas), poderão 
trabalhar e ser produtivos, conviver e 
socializarem. Para isso, é necessário, 
em primeira instância, que a família e 
a comunidade onde se inserem não re-
jeitem o familiar e o seu problema de 
saúde mental. Deste modo, a probabi-
lidade de se tornarem mais autónomos 
será maior e a sua integração social 
será uma realidade. 

Hoje, o avanço das intervenções 
farmacológicas, atuando em diversos 
sintomas e com menos efeitos secundá-
rios, incrementou a adesão à terapêuti-
ca (aspeto este crucial para o sucesso 
da sua reabilitação). As intervenções 
psicoterapêuticas são cada vez mais efi-
cazes e, juntamente com o tratamento 
farmacológico, é possível verificarmos 
uma visível taxa de sucesso na recu-
peração da pessoa doente. Os diversos 
grupos psicoterapêuticos e associações 
de apoio hoje existentes poderão ajudar 
no processo da conquista do saber e 
numa solução, que, para além de res-
ponder ao problema de saúde mental do 
indivíduo, é um espaço em que a família 
pode expor e partilhar as suas ideias e 
sentimentos perante o problema.

Atualmente, verifica-se que exis-
te junto da família um sentimento e 
esforço uníssono para que ela seja 
esclarecida sobre o avanço do tipo de 

tratamentos e modo do cuidar. Hoje, as 
intervenções no mundo da saúde men-
tal deixaram para trás termos como 
“loucos”, “pobres” ou “indigentes”, ou 
“perda de identidade”. Falamos hoje 
de pessoas. Colocaram-se de par-
te termos como asilos ou hospícios e 
falamos agora de abertura à comuni-
dade, Modelos Comunitários, pessoas 
(re)integradas no seu domicílio, na sua 
comunidade, em ambientes familiares. 
Com a aproximação das pessoas com 
problemas em saúde mental à sua fa-
mília e à sua comunidade, pretende-se 
que mantenham as referências à sua 
origem, à sua família, à sua identidade.

De uma psiquiatria antiga à contem-
porânea, consegue-se perceber uma 
evolução que se processou em diversas 
reformas e que englobaram diferentes 
formas de tratar e cuidar. Atualmente, e 
esperamos que assim continue no futu-
ro, as políticas reformadoras em saúde 
mental primam em favor de uma quali-
dade de vida humanizante, da PESSOA 
como parte integrante de uma comuni-
dade. Os maus tratos e as agressões a 
pessoas portadoras de um problema de 
saúde mental apresentam nos nossos 
dias um menor número. Há uma maior 
consciência na necessidade de passar-
-se da consideração de pessoas incapa-
citadas ou inválidas a pessoas produti-
vas e socialmente bem aceites. 

Neste sentido, e como queremos 
que o entendimento e a aceitação de 
um problema psíquico por parte da fa-

mília se transforme num elemento de 
extrema importância na reabilitação 
da pessoa, temos de entender, esta-
belecendo uma relação de ajuda, que a 
angústia é manifestada por muitas das 
famílias por não se sentirem protegi-
das nem preparadas para cuidar dos 
seus familiares. Será necessário então 
incutir nelas confiança, valorizando 
o seu papel na unidade familiar e fa-
zendo-lhes entender que é necessário 
muita paciência em todo este processo 
de recuperação. Nenhuma verdadeira 
melhoria se verifica da noite para o dia.

Apesar da existência do conflito 
interno e da eventual dualidade de 
sentimentos vividos pela família, a par 
dos cuidados, sem dúvida que em ter-
mos de qualidade de vida se têm vindo 
a registar melhorias significativas. 

Acreditamos que só continuarão a 
ocorrer transformações na maneira de 
se encarar o estigma em torno desta 
problemática quando houver um en-
tendimento global dos problemas em 
saúde mental e uma sensibilidade in-
tegrada no cuidado ao portador do so-
frimento psíquico e à sua família.

Com todas as dificuldades que ain-
da persistem e que impedem um maior 
sucesso, pensamos que a nova filosofia 
do cuidar humanizante está a ser im-
plementada junto de uma pessoa que é 
um ser humano livre, pleno de direitos 
e deveres.

A saúde mental traduz-se em qua-
lidade de vida e não só ausência dela.
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ComPoRTAmEnTo SUICIDA
ana isabel berrincHa
Psicóloga clínica, sede nacional adeb

Uma análise da temática da 
morte é, por si só, muito 
complexa. Questionar a mor-
te é questionar a vida e a sua 

importância. Nem sempre aceitamos 
a morte e, muito menos, a de quem 
nos é próximo, mesmo recorrendo à 
compreensão que é uma consequên-
cia natural da vida. Mas a dificuldade 
de aceitar aumenta significativamente 
quando nos deparamos com a mor-
te provocada pelo próprio num ato de 
suicídio. Neste cenário, para além da 
dificuldade em aceitar temos também 
a dificuldade em compreender porque 
é que determinadas pessoas decidem 
cometer suicídio, enquanto outras em 
situação similar ou pior não o fazem.

O suicídio não é só visto como uma 
tragédia do âmbito pessoal, repre-
senta também um sério problema de 
saúde pública. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), suicidam-se 
anualmente em todo mundo cerca de  
800 000 pessoas e, por cada pessoa que 
se suicida, 20 ou mais cometem tentati-
vas de suicídio (as tentativas de suicídio 
representam a 6ª causa de défice fun-
cional permanente). Sendo um fenóme-
no cada vez mais frequente e complexo, 
que resulta da interacção de factores 
biológicos, genéticos, psicológicos, so-
ciais, culturais e ambientais, torna-se 
claro a necessidade de acções no cam-
po da prevenção, objectivando a redu-
ção dos índices de tentativas e de sui-
cídios consumados. Para tal parece-me 
fundamental conhecer não só os facto-
res de risco, o que potencia o suicídio, 
assim como os factores protectores, o 
que protege as pessoas de cometerem 
tal ato contra si próprias.

No que diz respeito aos Fatores 
Protectores, segundo Suominen et al. 
(2004) citado por Botega et al. (2006), 
podemos enumerar os bons vínculos 
afetivos, a sensação de estar integrado 
num grupo ou comunidade, a religiosi-

dade, o estar casado ou com compa-
nheiro fixo, e ter filhos pequenos. Uma 
percepção otimista da vida juntamente 
com um sentido para a vida, opondo-
-se ao sentimento de desesperança, 
protege contra o suicídio. Por exem-
plo, o amor aos filhos e o sentimento 
de importância na vida de outras pes-
soas. No sexo feminino, a gravidez e a 
maternidade parecem contribuir para 
que as mulheres tenham menores ta-
xas de suicídio, em especial nos anos 
próximos da gravidez. Outra forma de 
proteção encontrada particularmen-
te no sexo masculino é ter uma ocu-
pação, estar empregado, sentindo-se 
produtivo e socialmente mais integra-
do por meio do seu trabalho. De forma 
geral, o sentimento de “pertencer”, no 
sentido de possuir forte ligação, seja a 
uma comunidade, a um grupo religioso 
ou étnico, a uma família ou a algumas 
instituições protegem o indivíduo do 
suicídio. Percebe-se nesse sentido a 
estreita ligação do fenómeno suicídio 
com sentimentos de solidão e deses-
perança.

Os Fatores de Risco têm sido mais 
extensivamente estudados. Entre os 
principais poderíamos referir cer-
tas perturbações mentais (como, por 
exemplo, depressão, alcoolismo), per-
das recentes, perdas de figuras pa-
rentais na infância, dinâmica familiar 
conturbada, personalidade com fortes 
traços de impulsividade, certas situa-
ções clínicas (como doenças crónicas 
incapacitantes, dolorosas, desfiguran-
tes) e ter acesso fácil a meios letais 
(OMS,2003; Suominen et al., 2004).

Alguns fatores sociodemográficos 
também indicam indivíduos sob maior 
risco de suicídio: sexo masculino, fai-
xas etárias entre 15 e 35 anos ou acima 
de 75 anos, extractos económicos ex-
tremos (muito ricos ou muito pobres), 
residentes em áreas urbanas, desem-
pregados (principalmente perda re-

cente do emprego),reformados, ateus, 
solteiros ou separados e emigrantes 
(OMS, 2003). Um dos grupos de maior 
risco para o suicídio são os indivíduos 
que já tentaram o suicídio (Suominen 
et al., 2004). Tal risco foi estimado em 
100 vezes maior do que a população 
em geral.

Em suma, uma pessoa que tenha 
uma história de vida com algumas ten-
tativas de suicídio e/ou possua uma 
perturbação mental é aquela que tem 
um maior risco de atentar contra a sua 
própria vida. Em muitos casos regis-
tados, constatou-se que cerca de 50% 
das pessoas que se suicidam podem 
sofrer de perturbação depressiva ma-
jor. Quem tem um diagnóstico de Per-
turbação de Humor tem 20 vezes um 
maior risco de morte por suicídio em 
comparação a quem não sofre destes 
diagnósticos. As depressões major e 
as fases mistas da doença bipolar são 
as mais frequentes nas mortes por 
suicídio.

Como sabemos as perturbações de 
humor são doenças tratáveis e quan-
do a adesão ao tratamento por parte 
do paciente é positiva normalmente o 
prognóstico é favorável, assim ao es-
tarmos a tratar estas doenças estamos 
a prevenir o suicídio.

Existem actualmente vários es-
tudos que indicam que o tratamento 
conjunto da medicina psiquiátrica com 
o apoio psicológico é aquele que me-
lhores resultados obtém na prevenção 
do suicídio. O apoio psicológico deve 
ter o seu focus numa terapia de su-
porte com o objectivo do paciente ter 
esperança no futuro, reforçar a sua in-
dependência e a aprendizagem de dife-
rentes formas de lidar com os factores 
ambientais stressantes inevitáveis da 
vida (IASP, Guidelines for Suicide Pre-
vention, 2015).

Contudo o estigma da doença men-
tal, associado ao pouco conhecimento, 
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preconceito, discriminação e rotu-
lagem negativa, representa um dos 
maiores obstáculos para as pessoas 
com doença mental e suas famílias, 
causando entraves no pedido de aju-
da e comprometendo a intervenção 
dos técnicos de saúde na prevenção 
do suicídio. Posto isto, é fundamental 
quebrar tabus e comunicar!

Logo, a sensibilização e informação 
da população constituem, numa pers-
pectiva de saúde pública, um objectivo 
central para a prevenção do suicídio. 
No passado dia 10 de Setembro assi-
nalou-se o dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio, sendo o tema deste ano: 
“Prevenção do Suicídio: Estender a 
Mão e Salvar Vidas. A Presidente da 
IASP (Associação Internacional para 
a Prevenção do Suicídio), a Professo-
ra Ella Arensman, salienta que uma 
atitude pro-activa, empática e um ou-
vir sem julgamento podem fazer toda 
a diferença. Assim está também nas 
mãos de todos nós ajudar a prevenir o 
suicídio.

O suicídio (do latim sui, de si mes-
mo e caedere, de matar) é o ato inten-
cional de se matar a si mesmo. A inten-
cionalidade é a característica principal 
que caracteriza este comportamento. 
É esta vontade do ser humano de por 
termo à própria vida, sabendo de an-
temão que jamais poderá retornar a 
viver, que torna esta conduta, no meu 
entender, de uma violência extrema 
para connosco mesmos e que nos dei-
xa normalmente incrédulos e perple-
xos quando tomamos conhecimento 
que alguém efectou tal escolha.

Contudo, na maioria dos casos, 
a pessoa escolheria outra forma de 
solucionar os problemas se não se 
encontrasse numa tal angústia que a 
impossibilita de considerar outras op-
ções. A intenção é geralmente parar a 
dor e não por termo à vida!

A morte por suicídio é uma morte 
fortemente estigmatizada por razões 
de ordem religiosa, sociocultural e 
politica. É uma morte condenada mo-
ral e religiosamente, este aspecto leva 
a que muitas vezes quem precisa não 
pede ajuda… e a existirem na cultura 
popular muitos mitos que nada têm de 
verdade.

Na realidade, o suicídio ocorre 
num cenário que se caracteriza por 
uma dor intolerável (falta das ne-
cessidades psicológicas elementa-
res), por perda de auto-estima (com 

incapacidade para aguentar a dor), 
por uma constrição da mente (sen-
sação de menos horizontes e menos 
tarefas para fazer), pelo isolamento 
(sensação de vazios e desamparos), 
por desesperança (sensação de nada 
valer a pena) e pela fuga (única solu-
ção imaginada para a dor tida como 
intolerável e interminável) (Saraiva, 
C. B. 2006), é neste contexto que o 
apoio psicológico e farmacológico se 
torna urgente. A Ideação suicida é um 
estado clínico gravíssimo que requer 
uma ajuda especializada por técnicos 
de saúde, por isso a nossa capacidade 
de conseguir pedir ajuda pode fazer 
diferença entre a vida e morte.

É importante saber que os 
pensamentos suicidas podem ser 
recorrentes. Para algumas pessoas, 
esses pensamentos vêm e vão ao longo 
da vida. Mas é possível aprender a lidar 
com eles para poder viver uma vida 
feliz e saudável.

Algumas Estratégias de Prevenção 
de Suicídio que poderão ser uteis para 
as pessoas que têm Ideação Suicida:

• Peça Ajuda Especializada, telefo-
ne ao seu médico ou psicólogo;

• Telefone para uma Linha Telefó-
nica SOS. Não tente lidar com os pen-
samentos sozinho.

• Dê tempo a si mesmo. Faça a pro-
messa a si mesmo que não irá come-

Mitos versus Realidade

MiTO

A pessoa que fala sobre 
suicídio não fará mal a 
si própria, apenas quer 
chamar à atenção.

Quem se quer matar,  
mata-se mesmo.

Suicídios ocorrem sem 
avisos.

A melhoria após a crise 
significa que o risco de 
suicídio acabou.

Uma vez suicida, sempre 
suicida.

A tendência para o suicídio  
é sempre hereditária.

Se alguém falar sobre 
suicídio com outra pessoa 
está a transmitir a ideia de 
suicídio a essa pessoa.

O suicídio só acontece aos 
outros.

REAliDADE

Todas as ameaças devem ser encaradas 
com seriedade. Muitas pessoas 
comunicam previamente a sua intenção.

A maioria das pessoas que pensam 
em se matar tem sentimentos 
ambivalentes.

As pessoas dão frequentemente ampla 
indicação da sua intenção.

Muitos suicídios ocorrem num período 
de melhoria, quando a pessoa tem 
energia e a vontade de transformar os 
seus pensamentos desesperados num 
comportamento auto-destrutivo.

Os pensamentos suicidas podem 
voltar mas eles não são permanentes 
e em algumas pessoas eles podem 
desaparecer completamente.

Há ainda dúvidas acerca desta 
possibilidade. Contudo, uma história 
familiar de suicídio é um factor de risco 
importante, particularmente onde a 
depressão é comum.

Não se causa comportamentos suicidas 
por se falar com alguém sobre isso.

O suicídio pode ocorrer em todas as 
pessoas, independentemente do nível 
social ou familiar.
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ter suicídio por pelo menos 48 horas. 
O suicídio é uma solução permanente 
para um problema temporário (Phil 
Donahue, 1985).

• Deixe a sua casa segura. Guar-
de qualquer coisa que possa usar 
para se prejudicar, como medica-
mentos, lâminas de barbear, facas e 
armas de fogo. Dê essas coisas para 
alguém guardar, deite-as fora ou 
coloque-as num lugar que não seja 
de fácil acesso. Se acha que não se 
sente seguro na sua própria casa, vá 
para algum lugar onde se sinta se-
guro. Fique na casa de um amigo, vá 
para a casa dos seus pais, um cen-
tro paroquial ou outro lugar público 
onde possa ficar.

• Recorra à urgência do Hospital 
ou chame o 112. Não se sinta enver-
gonhado de fazer isso, pois a sua vida 
está em perigo e precisa de ajuda. 
Muitas pessoas passam pelo mesmo. 
Muitas pessoas já tiveram pensamen-
tos suicidas e encontraram maneiras 
de lidar com eles. Você pode conseguir 
isso também.

A Direção da ADEB, indo de en-

contro às directrizes do Programa 
Nacional de Prevenção do Suicídio 
2013/2017, tem vindo a Informar e 
Sensibilizar os seus associados e a 
comunidade em geral para este gra-
ve problema que invariavelmente nos 
afeta a todos, direta ou indirectamen-
te. Para além da distribuição de Docu-
mentação Psicopedagógica e da rea-
lização de Sessões Psicopedagógicas 
subordinadas a este tema, pensamos 
que com o início dos Grupos de Pre-
venção de Suicídio intensificaremos 
a nossa resposta. A Linha Telefónica 
SOS ADEB, a funcionar durante o ho-
rário da Associação, tem como objec-
tivo a diminuição do isolamento das 
pessoas em risco. Os sentimentos, 
geralmente contraditórios, querer 
morrer e querer viver, não ser capaz 
de viver e não ser capaz de morrer, 
podem e devem ser partilhados com 
outra pessoa. A possibilidade de es-
tabelecer a ponte com outra pessoa, 
este reavivar de sentimentos de par-
tilha permite algumas vezes ultrapas-
sar ou adiar a situação aguda de risco 
de suicídio.

Conclusão

Todos os esforços que têm vindo a 
ser feitos na compreensão deste pro-
blema começam a dar os seus frutos: 
muitos dos factores de risco são hoje 
bem conhecidos, o que permitiu criar 
intervenções e estratégias de efectivi-
dade comprovada na gestão do suicídio 
e na sua prevenção.

Atualmente sabe-se que o método 
mais efectivo de prevenção do suicídio 
é a sua identificação precoce e o corre-
to tratamento das perturbações men-
tais, e em segundo lugar, a restrição, 
na comunidade, do acesso a meios al-
tamente letais.

Ajudar a prevenir o suicídio pode, 
em última análise, passar por termos 
todos uma atitude que passe pelo 
compromisso, sensibilidade, conhe-
cimento e preocupação com o outro 
ser humano e a crença de que a vida 
é uma aprendizagem que vale a pena 
ser vivida.

Por último parece-me importante 
salientar que mesmo com uma per-
centagem tão elevada de mortes por 
suicídio, a maioria dos pacientes que 
têm ideação suicida ou comportamen-
tos suicida não morrem por suicídio. A 
maioria escolhe a vida à morte.
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Suicídio é a pior forma de 
assassinato porque ele não deixa 

nenhuma oportunidade para 
arrependimento.”  

John Churton Collins
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A questão da criatividade tem 
uma grande relevância como 
problema psicológico e an-
tropológico. Mas será erra-

do pensar que é uma questão que se 
restringe ao ser humano, pois toda a 
problemática da evolução da vida é um 
processo criativo, adaptativo e inventi-
vo desde os seus primórdios.

 E nós, seres humanos, estamos 
inscritos na lógica da vida e no pro-
cesso natural da sua evolução. Seria, 
no entanto, partilhar uma visão redu-
cionista ignorar que a vida humana, 
a história da humanidade, o desen-
volvimento da consciência, das artes, 
das ciências e das técnicas, o desen-
volvimento das sociedades é um novo 
processo criativo, distinto do biológi-
co, sujeito também a complexas leis. 
E a criatividade está implicada como 
uma fator primordial da transforma-
ção, agora já não pelas leis da natu-
reza diretamente, mas também pelo 
conhecimento progressivo dessas leis 
e pela possibilidade criativa de as uti-
lizar.

Quando falamos de criativida-
de temos em conta primariamente o 
indivíduo, uma certa personalidade 
com certos atributos, num certo pe-
ríodo histórico, numa determinada 
sociedade. Não podemos subestimar 
o contexto, mas ignorar a qualidade 
individual, os dons e o talento próprio 
e a genialidade será um erro. Medite-
mos nesta afirmação de Aristóteles, 
do seu texto “O Homem de Génio e a 
Melancolia”: 

“Por que razão todos os que foram 
homens de exceção ao que concerne a 
filosofia, a ciência do Estado, a poesia 
ou as artes são manifestamente me-
lancólicos” 

  (Problema XXX,I ) 
O saber antigo captou a coincidên-

cia frequente em pessoas com grande 

criatividade em diferentes domínios do 
saber e da ação de alterações acentu-
adas do humor (das emoções, senti-
mentos e da energia), genericamente 
designadas por “melancolia”. 

No Fedro de Platão, Sócrates fala 
das diferentes “loucuras” (mania) com 
uma assombrosa clarividência que nos 
desperta: 

“Mas a loucura (mania), como sa-
bes, comporta duas espécies, uma 
devida a doenças do corpo, outra pro-
veniente de uma inspiração divina, que 
atira connosco para fora das regras ro-
tineiras (…).”

“ No que diz respeito ao delírio di-
vino, dividimo-lo em quatro espécies: o 
sopro divinatório de Apolo, a inspiração 
mística de Dioniso, a inspiração poéti-
ca das Musas e a inspiração amorosa 

de Afrodite e de Eros”.
Para Sócrates há que distinguir a 

“loucura”, doença do corpo, a verda-
deira doença, das formas de loucura 
inspiradas de tipos diferentes, que fa-
zem fugir das regras, das rotinas, isto 
é, que são estados da psique criativos 
e sublimes. 

Desde já se nos afigura que, in-
cluindo na noção de “corpo” o cére-
bro, poderemos alargar o âmbito da 
doença (sem lesão aparente, fun-
cional) para incluir a “melancolia” 
(e a Mania no sentido clínico médico 
moderno), integrando alguns dos es-
tados criativos em variações acen-
tuadas do humor, correspondentes 
à doença bipolar nas suas variantes. 
A fronteira entre normal e patológico 
não é desde logo muito fácil de esta-
belecer. Porque muitas das pessoas 
que sofrem de variações acentuadas 
do humor recuperam a “razão” e o 
equilíbrio e, em alguns estados de 
perturbação moderada, podem ser 
muito criativas. Noutras fases, mais 
graves, tal já não acontece, havendo 
grave desadaptação tanto no período 
de hiperatividade com consequências 
nocivas para o próprio e os outros, 
como na depressão com muito sofri-
mento e risco de suicídio. Nas fases 
de crise da Doença Bipolar manifes-
tam-se de maneira superlativa os an-
seios humanos, os desejos em todos 
os escalões, e também as angústias 
da vida, exprimindo-se por vezes em 
formas de arte e invenção de grande 
valor.

 Em diferentes obras de valor cien-
tífico este tema é tratado. Referimos 
alguns com muito interesse para quem 
quiser aprofundar o tema:

 “Os Homens Geniais”, de Ernest 
Kretschmer (1929); “Manic-Depres-
sion and creativity”- J. Hershman e J. 
Lieb, 1988; “Tocados pelo Fogo”- Kay 

josé manuel jara
médico Psiquiatra e Presidente da assembleia geral da adeb

AlGUmAS vERDADES
sobre criatividade e bipolaridade

qUAnDo fAlAmoS 
DE CRIATIvIDADE 
TEmoS Em ConTA 
PRImARIAmEnTE o 
InDIvÍDUo, UmA CERTA 
PERSonAlIDADE Com 
CERToS ATRIBUToS, 
nUm CERTo PERÍoDo 
hISTóRICo, nUmA 
DETERmInADA 
SoCIEDADE.

“
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Jamison, ed. Pedra da Lua- 2007; “A 
mente louca dos grandes líderes mun-
diais”, Nassir Ghaemi, 2011- ed. Ma-
téria Prima; “The creating brain- The 
neurosciences of genius- Nancy An-
dreasen- 2005.

No estudo de Kay Jamison sobres-
sai com muita clareza, com base em 
patografias de escritores e artistas 
anglo-saxónicos, a alta prevalência de 
doenças bipolares (tipo I, II e ciclotí-
mica), e unipolares, dez a vinte vezes 
acima da média da população geral. 
Esta constatação é extensiva a outros 
países. Nós sabemos que em Portu-
gal muitos grandes nomes da arte e 
da literatura também sofreram destas 
doenças. Recordamos uns tantos: An-
tero de Quental, Mário de Sá-Carneiro, 
Florbela Espanca, Abel Salazar e o rei 
D. Duarte.

O porquê da maior criatividade 
tendencial de pessoas que sofrem de 
perturbações do humor? As pessoas 
muito estáveis vivem numa homeos-
tasia regulada que dispensa as gran-
des inquietações e a procura do que é 
novo, tanto na arte, como na ciência ou 
na ação social. De modo diferente, nas 
pessoas afetadas por perturbações do 
humor, a criatividade seria um pro-
cesso de reequilíbrio sempre renova-
do, tanto no mundo interior como no 
mundo exterior. Nos fatores básicos 
da bipolaridade conta-se a “procura de 
novidade”, em interação com “a regu-
lação dos afetos”. A vida sentimental 
de muitos artistas pauta-se pela ins-
tabilidade, com ascensões e quedas 
(perdas). 

Outro aspeto a considerar seria a 
predisposição à criatividade ser ge-
neticamente determinada por fatores 
que também predispõem ao desequi-
líbrio do humor. Seria o preço a pagar 
por um valor positivo com um risco.  
O facto é que pessoas com alterações 
do humor leves podem ter muito boas 
capacidades adaptativas em vários 
domínios, tanto intelectuais como 
práticas. As pessoas com doença de-
pressiva e bipolar podem estar bem 
adaptadas fora dos períodos fásicos 
da doença.

Um dos nossos maiores poetas 
teve uma vida breve. Morreu devido à 
sua doença, num ato fruto do desespe-
ro gerado numa fase de afundamento 
depressivo, em situação de escassez 
de recursos, numa época em que não 
havia reconhecimento nem tratamen-

to para estas doenças. Ouçamos a sua 
voz nos poemas a dois tons, elevação e 
queda, quase sempre obra de períodos 
sazonais de criatividade na Primavera 
ou no Outono:

Altura

Sombra, vertigem, 
ascensão - altura!

(…)

Sei a distância, 
compreendo o Ar;

Sou chuva de oiro e sou 
espasmo de luz;

Sou taça de cristal deitada 
ao mar, 

Diadema e timbre, elmo 
real e cruz

Vislumbre

A horas flébeis, outonais

Por magoados fins de dia

A minha alma é água fria

Em ânforas de oiro… entre 
cristais

O facto de se apurar esta ligação 
entre criatividade (de alto nível) e do-
enças do humor não significa que a 
criatividade seja um atributo destas 
pessoas. Seria uma generalização que 
não tem cabimento. É principalmente 
no domínio das artes que tal facto se 
verifica e não nas ciências e na filoso-
fia.

Parece claro que a doença bipolar 
e os temperamentos relacionados es-
tão associados com a criatividade. Em 
face da gravidade da doença e das suas 
consequências destrutivas o trata-
mento é uma necessidade incontrover-
sa. Para a grande maioria dos casos os 
atuais tratamentos não irão prejudicar 
a criatividade.

Lisboa, 7 de Fevereiro de 2016
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A Delegação Regional Norte da 
ADEB (D.R.N.), em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Gondomar e o Centro Hospi-

talar do Porto - Serviço de Psiquiatria 
e Psicologia da Saúde, comemoraram 
o Dia Mundial da Saúde Mental, subor-
dinado ao tema, Dignidade em Saúde 
Mental, no dia 6 de Novembro de 2015 
no Auditório Municipal de Gondomar.

 O encontro iniciou com uma 
Sessão de Abertura, em que estive-
ram presentes: A Vereadora, Dra. Au-
rora Vieira, em representação do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de 
Gondomar, Dr. Marco Martins, o Dr. 
Álvaro de Carvalho, Director do Pro-
grama Nacional para a Saúde Mental, 
a Directora do Serviço de Psiquiatria 
e Psicologia da Saúde, Dr.ª Alice Lo-

pes, em representação do Presiden-
te do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar do Porto, Dr. Solla-
ri Allegro e a Dra. Catarina Fonse-
ca Guimarães em representação do 
Director do ACES de Gondomar, Dr. 
Carlos Nunes.

Na mesa 1 moderada pela Dra. 
Aurora Vieira, foram abordados os 
seguintes temas: “Cuidados Conti-
nuados – Que dignidade?” com o Dr. 
Álvaro de Carvalho (Director do Pro-
grama Nacional para a Saúde Men-
tal), “A experiência da equipa local de 
Saúde Mental” com a Dra. Alice Lopes 
(Directora do Serviço de Psiquiatria e 
Psicologia da Saúde do Centro Hospi-
talar do Porto-CHP) e “ADEB: 25 anos 
dedicados às Perturbações do Hu-
mor” com o Dr. António Vieira (Vice-

Dignidade em 
saúde mental

Colóquio

6 de Novembro de 2015 

14h-18h 

Auditório Municipal de Gondomar

Mesa de abertura
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-Presidente da ADEB e Coordenador 
da Delegação Norte). 

A mesa 2, moderada pela Dra. Dia-
na Aguiar, Psicóloga da ADEB D.R.N., 
tratou os temas: “O Estigma na Saú-
de Mental” com a Dra. Ana Sofia Pinto 
(Médica Psiquiatra do Serviço de Psi-
quiatria e Psicologia da Saúde do CHP), 
“A Psicoeducação na Doença Mental 
Grave” com  o Enfº. Jorge Pereira (En-
fermeiro do Serviço de Psiquiatria e 
Psicologia da Saúde do CHP) e a Dra. 
Lídia Águeda (Psicóloga da ADEB 
D.R.N.) na Mesa 2.

 Esta sessão terminou com 
uma sessão de Sociodrama – Dignifi-
car e (re)Significar dinamizada pelas 
Dras. Ana Cruz (Psicóloga do Serviço 
de Psiquiatria e Psicologia da Saúde 
do CHP) e Ana Sofia Pinto (Médica Psi-
quiatra do Serviço de Psiquiatria e Psi-
cologia da Saúde do CHP.

A realização deste evento pela 
ADEB insere-se na vertente da Pro-
moção e Educação para a Saúde 
Mental, como meio de proporcionar 
à comunidade, às pessoas e às famí-
lias de pessoas afectadas pela doença 
mental, bem como aos associados da 
ADEB e à Comunidade do Conselho de 
Gondomar, informação especializada, 
permitindo aceder a elementos funda-
mentais na educação para a saúde, de 
modo a gerar um maior conhecimento 
e uma proximidade interpessoal mais 
salutar. 

A sessão contou com a presença 
de 135 pessoas, entre as quais repre-
sentantes de autarquias, unidades de 
saúde locais, rede social de Gondomar, 
profissionais de reabilitação psicosso-
cial e estudantes.

A SESSão ConToU Com 
A PRESEnçA DE 135 
PESSoAS, EnTRE AS qUAIS 
REPRESEnTAnTES DE 
AUTARqUIAS, UnIDADES 
DE SAúDE loCAIS, REDE 
SoCIAl DE GonDomAR, 
PRofISSIonAIS 
DE REABIlITAção 
PSICoSSoCIAl E 
ESTUDAnTES.

“
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sobre a doença afeCtiva

Entre os meses de Novembro e Dezembro de 2015, os associados da ADEB foram 
convidados a participar num questionário sobre a Doença Afectiva.

Esta iniciativa e este projeto de estudo tiveram como objetivo obter um maior 
conhecimento e compreensão do estado e evolução da doença afetiva nos sócios da 
ADEB, com vista ao desenvolvimento de um trabalho mais eficaz e adequado junto dos 
nossos associados.

A resposta era anónima e o preenchimento do inquérito durava cerca de 5 minutos.

Obtivemos 82 respostas válidas que de seguida caracterizamos.

CaraCterização da população Que partiCipou

As mulheres responderam maioritariamente ao nosso 
questionário.

2/3 dos inquiridos são solteiros ou divorciados.

2/3 dos participantes são de meia idade.

47% das pessoas que responderam são licenciados e 27% 
têm o 12º ano.

1

3

2

4
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relativamente ao iníCio da doença

Mais de 60% das pessoas que responderam tiveram uma 
depressão como primeira manifestação da doença.

44% das pessoas têm uma ocupação laboral e 34% são 
desempregados de longa duração.

94% referem que não consumiam drogas na altura do 1º 
surto.

Mais de 50% dos inquiridos têm diagnóstico de Perturbação 
Bipolar

88% das pessoas referem que não consumiam álcool em 
excesso, aquando do 1º surto.

66% residem na Zona da grande lisboa.

5

1

3
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relativamente aos internamentos

Maioria respondeu que nunca foram. 

Relativamente aos internamentos, a grande maioria 
manifestou que não tinha parado, reduzido ou mudado a 
medicação na mesma altura.

Maioria refere que estava a fazer a medicação indicada pelo 
médico.

Maioria das pessoas manifesta ter crises com 1 a 2 anos de 
intervalo.

59% dos participantes já tiveram 1 ou mais internamentos.

independentemente dos internamentos, 83% referem que 
têm tido crises depressivas e/ou maníacas.

No caso das pessoas que não estavam a fazer a medicação 
indicada pelo médico, maioria refere que tinha parada 1 a 3 
meses antes de começar a piorar.

Estudo realizado 
por Lídia Águeda, 
Psicóloga Clínica 

da Delegação 
da Região Norte 

da ADEB
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O Dia Mundial da Patologia Bipolar comemora-se todos os anos 
no dia 30 de Março, dia do nascimento de  Vincent Van Gogh. Em 
homenagem a Antero de Quental, portador da Doença Bipolar, 
publica-se a seguinte carta de Antero de Quental a Oliveira Martins, 
Lisboa, 17 de Dezembro de 1872

DIA mUnDIAl 
da perturbação bipolar - 2016
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É difícil exprimir abertamente sobre a saga da 
bipolaridade, numa sociedade ainda tão provida de 
preconceitos no que se refere à doença mental. Contudo, sei 
também, que é conscienciosamente falando que a palavra 
se entranha, suscitando a discussão, o conhecimento, 
a sensibilização e a desmistificação; passando de 
boca em boca e por conseguinte o caminho para a 
aceitação consciente e pro-activa quer em termos 
individuais quer sociais.Tenho 49 anos. Fui sempre, desde 
que de mim me lembro (ainda criança) em termos compor-
tamentais, assertiva, esforçada, sensível, pacata e intro-
vertida. O tempo discorreu e com ele a edificação de uma 
mulher adulta, profissionalmente realizada na área da 
enfermagem, socialmente aceite ,respeitada e sonhadora. 
Casei e aos 34 anos fui mãe. Uma gravidez mais que de-
sejada e planeada mas e porém mediada de ansiedades 
e medos; consciente e inconscientemente focalizada tam-
bém na gravidez anterior da mana, que havia tido um des-
fecho infeliz. Por fim a minha menina nasceu! Era saudável 
e habitava-me um alívio e felicidade imensa. Todavia aba-
teu-se-me o cansaço  e o culminar de uma depressão pós-
-parto que identifiquei, mas que relutava tratar em função 
da vontade de querer poder amamentar. Amamentei até aos 
2 meses também com recurso a suplemento alimentar co-
mercial, que se tornaria exclusivo a partir dessa data, dado 
ter iniciado antidepressivo. A maternidade era gratificante! 
O desenrolar da vida continuou com os altos e baixos ine-
rentes à própria vida sem percalços aparentemente de 
maior. Volvidos 3 anos, retomei paralelamente a vida aca-
démica, tendo atingido o objectivo final. Porém, com mais 
um diagnostico e tratamento medicamentoso de depres-
são onde emergia a tristeza profunda e paralisante, incrus-
tada de baixa auto-estima com sentimentos avassaladores 
de impotência e sofrimento. A vida continuou multifaceta-
da, tendo abraçado a militância politica e posteriormente 
sindical. O marido, desde sempre, com problemas de saú-
de, que não reconhecia, confluía para a destruturação psi-
co-emocional familiar que se enovelava à medida que se 
davam nós nas pontas quebradas. A vida fluía e ano após 
ano, ciclicamente a depressão instalava-se era dona de 
mim e ano após ano quimicamente compensada, sentindo-
-me estabelecida.

Decorria o ano de 2009 e como sempre gozava férias no 
início de Setembro. Uns dias para dar uma geral mais pro-
funda à casa e outros dias para culminar no lazer. De facto 
assim foi, com a variante de também as noites se tornarem 
dias, com prazerosa dedicação  politico sindical. O compu-
tador era uma ferramenta que usava com uma destreza até 
então nunca conseguida e imbuí-me de pesquisa e análise. 
A energia era extraordinária. uma espécie de alavanca que 
parecia ligada à corrente traduzida numa capacidade de 
trabalho infindável. Havia em mim uma extroversão e en-

tendimentos explosivos. Sentia-me grandiosamente bem. 
Mas a família não sentia nem via assim... A  mana pediu-
-me para acompanha-la a uma consulta. Já no local fui 
confrontada de que a consulta era  para mim. Com algu-
ma relutância acedi a entrar e uma vez com o Psiquiatra, 
contei a verdade. Estava ali ao engano, havia entrado tão 
somente para tranquilizar a família e deixarem de me por 
em causa, o que começava a quebrar os laços de confiança 
da minha parte... afinal estava embrenhada em causas jus-
tas e nobres e os contributos eram sempre bem vindos e o 
cansaço... esse não lhe percepcionava rasto, de resto seria 
a mana que precisaria  de ajuda dado que tinha perdido um 
filho. Perante a postura e determinação, o  psiquiatra re-
matou de que estaria disponível para quando  fosse neces-
sário. Estava longe de imaginar que essa necessidade  se 
me abateria em Dezembro, com o reverso da medalha. A 
tristeza profunda, o choro, a inércia a desacreditação de 
mim...Uma descida vertiginosa do céu ao inferno. Dois 
pólos, duas valências... e uma corda bamba ... e era tudo 
meu! A doença foi diagnosticada e por conseguinte compen-
sada quimicamente dentro do convencionado. O sentimento 
de uma realidade marcadamente aterradora fustigava-me. 
A pesquisa teórica era presente com sentimentos que se 
balançavam desde a aceitação, a injustiça, a revolta, a ne-
gação... havia uma linha muito ténue entre a sanidade e a 
loucura. Sendo que o pronunciamento desta última tinha 
um peso mórbido. Valia-me a toma religiosa da medicação. 
A enfermeira que desaparecia aquando das crises,  esta-
va bem presente mas e numa perspectiva céptica quanto 
a desenvolvimentos, em função de realidades que conhe-
cia e do medo da incapacidade e da estigmatização não só 
social mas e também profissional. Havia o questionamento 
constante do: quem fui, quem sou e quem pareço! 
Mergulhei numa procura genealógica, intra e retrospectiva 
da minha construção em temos de personalidade. Em 
termos familiares a pesquisa conduziu-me à prevalência 
da depressão, o resto dos dados não eram concludentes 
de forma  fidedigna em termos de outras doenças mentais. 
Na procura do meu eu, sem espaço para dúvidas e tentati-
va de melhorar o meu restabelecimento, por intermédio da 
família e amigos e tomado conhecimento da ADEB,  a esta 
recorri em Janeiro do ano seguinte (onde permaneço em 
acompanhamento) e iniciei psicoterapia. A monitorização 
dos comportamentos do dia a dia em função dos aconteci-
mentos, a toma de rotinas, a saúde do sono ...a medicação, 
o envolvimento da família...actos pensados no estar quoti-
diano na perspectiva do bem estar e treino para o entendi-
mento das oscilações do humor  for forma a reconhecer as 
passiveis de evolução para a crise pela percepção dos sinais 
e sintomas, a fim de se proceder aos ajustes medicamen-
tosos e recurso a psicoterapia na tentativa de minimizar ao 
máximo a crise e os estragos da mesma. Era urgente reen-
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contrar-me com o meu eu sadio, sem stress, sem ansieda-
de. Apesar de compreender a fisiologia da doença, entendia 
que alguma razão havia de haver, directa ou indirecta, em 
termos da razão para a acção. Teria que encontrar as pon-
tas recalcadas e soltas na minha construtura pessoal, afim 
de entender a especificidade da mania, da hipomania...e 
caminhar para o equilibro emocional. Era urgente disse-
car as angustias, os incómodos, as dores, do somatizar 
das reacções desajustadas, na ansiedade, nas fobias, na 
depressão...a minha identidade e sentido de vida eram e são 
para ser resgatadas.

As cicatrizes...as marcas, visíveis e invisíveis (sejam de 
alegria ou tristeza) e em nós gravadas (no corpo e na alma), 
fazem que nunca mais sejamos os mesmos e isto pelos ci-
clos de passagem pela vida e que nos vai moldando, trans-

formando e nos influencia para a individualização, para o 
bem e para o mal. 

São também vacinas que nos imunizam e fortalecem.
Feridos, marcados e cicatrizados, todos nós, sem excep-

ção temos de seguir em frente no processo da metamorfose.
É o legado da vida ... morte e renascimento.
Não deixa de ser uma luta de amor à vida, na consciência 

plena de que ao virar da esquina, a vida, a própria vida pelos 
meandros biopsicossociais nos prega rasteiras inerentes à 
nossa condição humana. Sendo que desta condição humana 
também faz parte escrutinar o engenho e arte e seguir ca-
minho. Este faz-se caminhando.

Ilda Bernardo
Sócia da ADEB nº 3842

O meu nome não interessa.
Foi-me diagnosticado o transtorno bipolar em 2009, com 

37 anos, até aos meus 17 anos penso que o meu percurso de 
vivencia foi normal, aí o meu irmão, que tinha 15 anos, fale-
ceu, tinha-o como um filho, não vos interessa porquê, senti-
-me perdido, comecei a beber alcool e a consumir drogas, a 
escola foi ficando para trás, aos 21 anos entrei para a univer-
sidade, o consumo de substancias aumentou, passei de 72 
Kg para os 90’s Kg em 2 anos, estava na universidade, devido 
sobretudo ao consumo de alcool, saí da universidade e come-
cei a trabalhar, aos 27 anos apanhei uma bebedeira monstra, 
perdi o norte e decidi deixar de beber, estive assim durante 2 
anos, cheguei à Bairrada, foi outra vez o descalabro, as soli-
citações eram mais que muitas, voltei à velha vida até nascer 
o meu filho, tinha eu 32 anos, com o nascimento comecei a 
descansar menos ainda, quanto menos dormia mais bebia 
mais agressivo andava, fui expulso de estabelecimentos, per-
di amizades, deixei de falar com familiares, o ambiente no 
trabalho era cada vez mais insuportavel...

Em 2009 foi-me exigido, a nivel profissional, mais, e eu 
dormia menos, 2 horas diarias, no maximo, bebia sempre, 
trabalhava no emprego e fora dele noutras atividades, até 
que um dia dei comigo sem conseguir pensar, tive o discer-
nimento de recorrer à urgencia psiquiatrica, pensaram que 
era esquizofrénico, foi o meu primeiro diagnostico, comecei 
a ser acompanhado na psiquiatria do Sobral Cid, só me re-
ceitavam drogas, deixavam-me...vocês devem saber. Mudei 
para os HUC por ser do distrito de Aveiro, e ganhei um novo 
médico, um espanhol, tirou-me a medicação, que eu come-
cei a não querer e a não tomar e receitou-me apenas aquilo 
que ele achava necessario, deu certo. Chateava-o sempre 
com a psicoterapia, que não chegava. Até que chegou, mas 
ela disse-me que eu devia ser acompanhado noutro local, 
na ADEB.

A evolução a partir daí foi brutal, contribuiu para isso o 
empenho da profissional que me seguiu, mas tambem o es-
forço que fiz para que a minha qualidade de vida melhoras-
se, é preciso querer.

Devo dizer que depois do dignostico e de me decidir a 
portar melhor, tudo melhorou, deixei de beber com frequen-
cia, há muito que não sei o que é andar bebado, os colegas 
de trabalho, os amigos, a familia suspiraram de alívio, afinal 
o gajo não é mau, a doença explica muita coisa, e depois de 
se decidir em tratar com afinco trouxe a paz que faltava a 
todos.

As relações voltaram à normalidade, a confiança que ti-
nha perdido a nivel laboral, a harmonia familiar que se tinha 
degradado, no fim também separei o trigo do joio, decidi que 
também não me quero dar com quem não compreendeu ou 
não quis compreender.

Hoje trabalho e sou apreciado, faço rádio, faço instru-
mentos musicais, faço musica barulhenta, faço cinema 
amador (realizador), pratico desporto, e durmo...sim, dur-
mo, mesmo que não queira faço por isso, desligo, ouço mu-
sica, não televisão ou computador ou outra coisa qualquer, 
descanso e isso é essencial, mas não tomo drogas para que 
aconteça, auto disciplinei-me para não voltar a recair.

O apoio da família, amigos e camaradas de trabalho, que 
têm sido infinitamente compreensivos nunca me faltou, fal-
tei-lhes eu mais, mas nunca deixaram de me apoiar e isso 
também é meio ou mais de meio caminho andado para o 
equilibrio.

Apenas quero deixar o meu testemunho para que não 
desistam, também nunca escondi a minha doença de nin-
guém, tambem nunca me preocupei em ser discriminado, 
sou como sou, apenas tenho de aprender a viver com isso o 
melhor possivel...

     G-Man Underground
Sócio da ADEB nº 3782
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