
Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de Novembro de 
2016, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. 
De Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Complementos 
AlimentAres 
e Depressão

António sampaio, 
médico psiquiatra

“CAsA roubADA, 
trAnCAs à portA“? 

missão: 
prevenção

sónia Cherpe, 
psicóloga Clínica ADeb

Das 10:00 às 11:00 Horas: 
- Análise e Aprovação do Programa de Ação para o 
ano de 2017

Das 11:00 às 11:30 Horas: 
- Adesão e filiação às seguintes Federações, ao abri-
go da alínea g) do Art.º 23º dos Estatutos da ADEB:
  a) Familiarmente;
  b) FEARP-AMP: Discussão e votação da proposta dos 
Corpos Gerentes para a ADEB integrar, como sócia fun-
dadora, a FEARP-AMP.

Das 11:45 às 12:30 Horas:
- Colóquio subordinado ao tema “Complementos Ali-
mentares e Depressão”- Dr. António Sampaio, Médi-
co Psiquiatra.

Das 12:30 às 13:00 Horas: Debate

DAS 13:30 às 15:30 Horas: Almoço Convívio



2

re
vi

st
A 

bi
po

lA
r

• 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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Caros Associados,
A Associação de Apoio aos Doentes Depressi-

vos e Bipolares, ADEB, apoia e defende os direitos 
das pessoas com diagnóstico de Doença Bipolar ou 
Unipolar, e suas famílias, desde 1991. Esta missão, 
que assumimos plenamente e que nos incentiva na 
prossecução dos nossos objectivos, encontra hoje, 
tal como outras instituições da área da saúde men-
tal, uma situação para a qual pedimos a vossa con-
tribuição.

A ADEB é uma das entidades que faz parte da 
proposta de experiências-piloto dos Cuidados Conti-
nuados Integrados de Saúde Mental. A ADEB assinou 
em 11/10/2010 um Memorando de Entendimento 
para a implementação de uma Experiência Piloto, 
pelo período de 12 meses, em Cuidados Integrados 
de Saúde Mental, com o objetivo de criar e instalar, 
mediante o desbloqueio do respetivo financiamento 
estatal, a médio prazo, uma Unidade Sócio Ocupacio-
nal, integrada na Reforma de Saúde Mental em curso 
desde 2008.

O Decreto-lei nº8/2010, de 28 de Janeiro, e pos-
teriormente o Decreto-Lei nº22/2011, de 8 de Abril, 
consagraram a criação dos Cuidados Continuados 
Integrados de Saúde Mental. Porém, passados 6 
anos da sua publicação, estes não foram ainda im-
plementados.

Em Julho de 2016 foi gerada uma expectativa 
acerca da publicação da necessária legislação e des-
bloqueio financeiro, que não veio a verificar-se, sem 
que exista uma explicação objectiva acerca deste 
novo adiamento às instituições visadas.

A ADEB tem consciência dos esforços desenvol-
vidos pelos Ministérios do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e da Saúde no desenvolvimento 
da Rede de Cuidados Continuados Integrados, mas 
sentimos que os direitos e necessidades na área 
da Saúde Mental não estão a encontrar na tutela a 
resposta firme e objetiva por que legitimamente an-
seiam, sendo a saúde mental uma das áreas mais 
fragilizadas  em termos de financiamento no orça-
mento global da saúde.

É legitima a expectativa de que o Governo, em 
consonância com o seu Programa, dê uma resposta 
mais célere  e eficaz  às necessidades desta popula-

ção, cumprindo o que foi assinado em 2010 e que não 
tem encontrado, sucessivamente, espaço para uma 
concretização no terreno, através de associações 
como a nossa.

Equipamentos e respostas sociais como a Unida-
de Socio Ocupacional contribuem significativamente 
para a maior estabilidade das pessoas com proble-
máticas de saúde mental permitindo desta forma 
uma redução de custos com internamentos hospi-
talares em fases agudas. A estratégia que aponta 
no sentido de respostas na comunidade mais ágeis, 
melhor articuladas entre si, e com uma maior apos-
ta na prevenção, psicoeducação e acompanhamento 
no dia-a-dia destas famílias traduz-se em ganhos de 
saúde efectivos que não podem, nem devem ser des-
valorizados pelos decisores políticos.

Tendo isto em conta, apelamos ao Governo para 
que se sensibilize com esta situação e permita que 
o acordado, e já amplamente identificado como de 
grande importância, por todas as partes envolvidas, 
seja efectivado, para que a Saúde Mental em Portu-
gal possa dar um passo em frente na melhoria da 
qualidade de serviços e respostas a uma das mais 
fragilizadas franjas da nossa sociedade.

Desta forma, é muito importante que apoie esta 
petição, assine e divulgue, porque o seu apoio é de-
terminante para que as primeiras experiências-pi-
loto dos Cuidados Continuados Integrados de Saúde 
Mental que foram anunciadas para arranque em 
Julho de 2016, pelo Governo de Portugal, sejam fi-
nalmente desbloqueadas orçamentalmente, formal-
mente atribuídas às instituições, e inauguradas para 
apoiar as pessoas que estão em situação de desvan-
tagem por motivos relacionados com Doença Mental.

Assim, apelamos a todos os associados da ADEB 
a assinatura na petição e sua divulgação para mais e 
melhor saúde mental em Portugal.

A Petição Pública pode ser assinada na conta do 
facebook ou na net, através do endereço:

h t t p : / / p e t i c a o p u b l i c a . c o m / p v i e w .
aspx?pi=PT83322

Psicóloga Clínica
Vice- Diretora da Revista Bipolar

Dra. Renata Frazão 

Mais dignidadE E apoio à saúdE 
MEntal EM portugal
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e Depressão
Índice

antónio saMpaio
Médico psiquiatra

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) , cerca de 350 
milhões de pessoas sofreram 
de depressão em 2012 e a do-

ença depressiva era já a causa princi-
pal de incapacidade se tomarmos em 
conta o número de anos vividos com 
a doença e com incapacidade. (OMS/
WHO, 2012). A OMS estima que a do-
ença depressiva esteja a aumentar em 
prevalência, passando do terceiro diag-
nóstico mais frequente a nível Mundial 
em 2004 para o 1º em 2030, seguida 
dos diagnósticos de Doença Isquémi-
ca Coronária, Acidentes Rodoviários e 
Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva. 
Estima-se que a Doença Depressiva 
seja já a 1ª causa de doença tendo em 
conta os anos de doença e o sexo fe-
minino.

A Depressão Major é na realidade 
uma perturbação psiquiátrica muito 
comum sendo que o ultimo estudo da 
D.G.S. anuncia uma prevalência anual 
em Portugal de 7.9%. Tal estudo diz-
-nos que, em relação a todas as Per-
turbações Depressivas, Portugal é o  
segundo País europeu com maior pre-
valência, que só é ultrapassada pela da 
França (8.5%). (D.G.S., 2014)

A Importância da dieta rica  
em Omega3 para a Saúde

É através dos lípidos que o 
corpo humano consegue armazenar 
grande parte da energia de que 
necessita. Acresce que os lípidos são 
responsáveis ainda pelo transporte 
de vitaminas lipossolúveis e são 
percursores de hormonas e compostos 
moleculares essenciais para o normal 
funcionamento biológico.

Os ácidos gordos são componentes 
lipídicos que se encontram em todo 
o corpo e muito particularmente nas 
membranas celulares.

Foi demonstrado que a nossa espé-
cie necessita de ingerir certos ácidos 
gordos polinsaturados (PUFAs) pois 
não é capaz de os sintetizar (Logan, 
2003). Tais ácidos gordos são por isso 
chamados essenciais.

Os ácidos gordos polinsaturados 
(PUFA) , no corpo humano são de dois 
tipos: Os Ómegas-6 derivados do ácido 
linoleico (L.A.)  e o ácido araquidónico 
(A.A.) e os Ómegas-3 derivados do áci-
do ALFA-linilénico (A.L.A.) , eicosapen-
taenoico (E.P.A.) e docosahexaenóico 
(DHA)

A importância dos ácidos gordos 
Ómega-3 é reconhecida há várias dé-
cadas.

O importante papel dos ácidos gor-
dos polinsaturados do tipo ómega 3 (n-3 
PUFA) na prevenção e tratamento de 
algumas doenças foi evidenciado após 
estudos epidemiológicos, desenvolvidos 
na década de 70, junto de uma população 
de esquimós da Gronelândia. Verificou-
-se que nesta população havia uma bai-
xa incidência de doenças cardiovascula-
res e coincidentemente, a mesma tinha 
uma alimentação muito rica em gordura 
de animais marinhos (foca, baleia e pei-
xe). O facto de esta gordura apresentar 
um elevado teor de n-3 PUFA levou a as-
sociar estes constituintes a um menor 
número de trombose coronária. 

Mais recentemente vários estudos 
apontam no sentido de que os ácidos 
gordos Ómega-3 não são apenas úteis 
na manutenção da saúde cardio-vas-
cular mas também são muito impor-
tantes no desenvolvimento e funções 
cerebrais. Acontece que são precisa-
mente o EPA e o DHA os ácidos gor-
dos Ómega-3 mais relacionados com a 
função cerebral. 

Há mesmo quem defenda que o 
Homo Sapiens evoluiu num ambiente 
nutricional rico em Ómega-3. (Stokes, 
2005)

 Embora quer os ácidos gordos 
òmega-3 quer os Ómega-6 sejam es-
senciais para a saúde, a proporção no 
organismo das concentrações relati-
vas é essencial. De fato, tais ácidos 
gordos favorecem o metabolismo de 
eicosanoides (prostaglandinas, cito-
quinas e outros componentes da res-
posta imunológica), a expressividade 
genética e a comunicação intracelu-
lar.

Os ácidos gordos Ómega-6 favo-
recem a produção de prostaglandinas 
pró-inflamatórias ao passo que os 
ácidos gordos Ómega-3 estimulam as 
prostaglandinas anti-inflamatórias. 

No último século assistimos (so-
bretudo nas grandes cidades) a uma 
diminuição pelas populações, do con-
sumo de alimentos ricos em de ácidos 
gordos polinsaturados Omega -  3 (pei-
xe – sardinha, arenque, salmão e atum 
e algumas plantas e frutos secos como 
as nozes) e a um aumento do consumo 
de Omega – 6 (carnes de vaca, porco, 
vitela; frango, peru, salsichas, ovos, 
leite e derivados, manteiga, margari-
nas e cereais).  Tal desproporção foi 
considerada prejudicial à saúde das 
populações. 

Os ácidos gordos Omega3 e 6 cons-
tituem 20% de toda a gordura existente 
no Cérebro. Ora não é surpreendente 
que, dada esta concentração, sur-
ja a hipótese que tais ácidos gordos 
desempenhem um papel importante 
a nível do Sistema Nervoso Central 
(S.N.C.).

Importância nas patologias  que  
envolvem o Sistema Nervoso Central 
-  capacidades cognitivas e doenças 
mentais

O DHA (ácido decasohexanoico – 
variedade de Omega-3) existe em con-
centrações privilegiadas nos fosfolípi-
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dos cerebrais e neuronais na espécie 
humana e tem-lhe sido atribuído um 
papel neuroprotetor.   

É hoje aceite que certo equilíbrio 
lipídico nas membranas neuronais 
é fundamental na manutenção das 
capacidades neuroplásticas e na pre-
venção da neurodegenerescência 

O metabolismo dos PUFAs é muito 
importante em vários processos qui-
micofisiológicos que estão implicados 
nas doenças ligadas ao envelhecimen-
to cerebral, doenças do foro psiquiátri-
co, como Doença Depressiva e Pertur-
bações da Ansiedade.

Muitos desses processos derivam:
 -  Da síntese do factor neurotrófico 

derivado do cerebro (BDNF) 
- Da fluidez das membranas neuro-

nais  e maior disponibilidade de neuro-
transmissores  

-  Das propriedades anti-inflamató-
rias mediadas por Citoquinas. 

A Importância do Ácido Fólico e Vi-
tamina B12:

A deficiência em  Ácido Fólico 
associada a sintomatologia depressiva 
tem sido referida em muitos estudos 
(desde 1960) . Como frequentemente 
os estados depressivos se acompa-
nham de erros alimentares não será 
de estranhar a ocorrência nos pacien-
tes com depressão de níveis baixos de 
Ácido Fólico. (Young, 2007).

Alguns estudos associaram niveis 
baixos de 5-HIAA (metabolito da sero-
tonina) a deficiência de Ácido Fólico.

É provável que de alguma maneira 
a deficiência em Ácido Fólico possa 
estar relacionada com os estados 
depressivos quer a nível da etiologia 
quer a nível da recuperação (A. & C., 
2005) .

Conclusão
O paradigma médico que se ins-

talou após a revolução industrial tem 
determinado a forma como são enca-
radas as doenças. 

As doenças ou disfuncionalidades, 
mesmo as psiquiátricas têm sido en-
caradas desde a descoberta dos fár-
macos com propriedades antidepres-
sivas como situações que se devem 
resolver com tratamento bioquímico e/
ou psicoterapêutico.

Só poucas pessoas têm realmente 
interiorizado um paradigma saluto-
génico no enfrentar as situações de 
possível doença. Neste paradigma as 
pessoas são incentivadas a focarem-se 
mais na promoção da saúde e preven-

ção da doença do que no tratamento da 
doença. De fato a doença evita-se mui-
to mais do que se cura. 

Tal atitude é muito mais antropo-
lógica e coerente com a evolução da 
espécie do que o modelo médico de re-
médio. Os remédios são fundamentais 
mas devem ser usados já no tratamen-
to da situação mórbida. Na prevenção 
da doença o que importa são os hábi-
tos e comportamentos da pessoa.

Poucas pessoas ainda interioriza-
ram a importância dos nutrientes na 
génese de situações tão graves e de 
tanto sofrimento como a Depressão.

As neurociências nutricionais 
cons tituem um recente e amplo campo 
de estudo que enfatiza a interligação 
entre os fatores nutricionais e a cogni-
ção, a emoção e o comportamento. 

Ora, é sensato encararmos muitas 
das situações depressivas como uma 
incapacidade de corresponder e lidar 
com novas situações que se apresen-
tam ao longo da vida.

Importa ter em conta que é hoje 
mais importante o conceito de um 
equilíbrio alostático (uma nova reali-
dade e um novo equilíbrio, uma sus-
tentabilidade do que foi alterado, a 
capacidade da adaptação à mudança) 
do que  o conceito de homeostase que 
representaria o regresso a um equilí-
brio passado.  

Assim, todos os nutrientes que 
nos possam levar a uma maior adap-
tabilidade dos processos neuronais 
envolvidos nas situações ligadas ao 
stress serão muito úteis não apenas na 
prevenção das situações patológicas 
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As nEURoCIênCIAs 
nUtRICIonAIs Cons
tItUEm Um RECEntE 
E AmPlo CAmPo DE 
EstUDo qUE EnfAtIzA 
A IntERlIgAção 
EntRE os fAtoREs 
nUtRICIonAIs E A 
CognIção, A Emoção E 
o ComPoRtAmEnto. 

“
como serão de ajuda mesmo no pro-
cesso terapêutico.

Em conclusão vale a pena termos 
cada vez mais em conta quer o exercício 
físico adequado, quer a alimentação ade-
quada para que o nosso corpo e o S.N.C. 
possa manter-se capaz de resistir às situ-
ações de stress físicas e/ou emocionais.

As dietas devem proporcionar:
- Um bom valor energético;
-  uma boa fonte proteica, de modo 

a podermos obter os Aminoácidos Es-
senciais;

- uma proporção saudável dos Áci-
dos Gordos Essenciais;

- Vitaminas e sais minerais 
A suplementação nutricional deve 

ser usada apenas nas situações em 
que tal dieta seja inviabilizada por fato-
res vários e deve sempre ser feita sob 
a orientação médica.

No caso da depressão é muito pro-
vável que os Ácidos Gordos Ómegas ( 
numa boa proporção), as Vitaminas do 
complexo B, as Vitaminas C e E, o Zinco 
e o Magnésio (de entre outras molécu-
las) sejam fundamentais na transmis-
são e plasticidade sinápticas e assim 
poderem prevenir e/ou potenciar as 
terapêuticas antidepressivas.
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missão: Prevenção

As evidências da carga – psico-
lógica, emocional, financeira 
(…) - associada à depressão 
são incontestáveis e inúme-

ras, até já relatadas também em edi-
ções anteriores da revista “Bipolar”. 

Nesta sequência, em 1996, a OMS 
[1] avança com linhas orientadoras 
que ultrapassam a intervenção já 
aquando da existência cabal de uma 
depressão clínica advertindo a neces-
sidade e a importância da prevenção 
da manifestação de um primeiro epi-
sódio.

Segundo o relatório do Institute of 
Medicine (IOM) [2] há alguma confusão 
quanto às terminologias de prevenção, 
intervenção, manutenção e tratamen-
to, pelo que no seu conteúdo se cla-
rifica a utilização destes termos, bem 
como os seus objectivos. O termo pre-
venção destina-se apenas às ações que 
ocorrem antes do aparecimento inicial 
de uma perturbação - tentando-se 
impedir sequer um primeiro episódio 
- ainda que possam já ser evidencia-
dos alguns sinais A identificação e os 
cuidados de perturbações conhecidas 
foram designados como tratamento e, 
por último, a reabilitação e a redução 
de recaídas/recorrência como manu-
tenção/intervenção. Parece, assim, 
que a promessa da prevenção reside 
na identificação precoce, podendo-se 
alterar a trajetória da evolução com-
pleta de uma doença [3]. 

A prevenção divide-se nas três ca-
tegorias seguintes [2] [4]:

. Prevenção Universal, pressupõe 
uma acção dirigida à população (em) 
geral, ou da comunidade, que não te-
nha sido identificada como estando em 
risco para a perturbação a ser evitada; 
neste nível de prevenção o objectivo é a 
redução da ocorrência de novos casos 
de uma doença; um exemplo de um 
programa de prevenção universal é um 

currículo escolar que também incida 
sobre informação relativa às perturba-
ções do humor, nomeadamente à de-
pressão, e que é direccionado a todos 
os alunos de uma turma;

. Prevenção Seletiva, é direccio-
nada a um grupo seleccionado, a um 
subgrupo da comunidade, cujo risco 
– imediato ou ao longo da vida - de de-
senvolver determinada doença é signi-
ficativamente maior do que a média; os 
factores facilitadores/de risco biológi-
cos, psicológicos e sociais associados 
a determinada perturbação são utili-
zados para identificar o grau de risco 
individual ou grupal; um programa de 
prevenção selectivo pode ser uma ac-
ção dirigida a pessoas que relatam ex-
periências de perda e/ou trauma, sem 

sequer terem ainda sinais, por exem-
plo, de depressão; 

. Prevenção Indicada, refere-se à 
acção preventiva dirigida a um sub-
grupo de pessoas que já evidenciam 
sinais, sintomas subclínicos, de uma 
perturbação, ainda que não tenham os 
sintomas todos requeridos para efec-
tuar um diagnóstico; um programa 
sobre estratégias de prevenção da de-
pressão direccionado a adolescentes 
com sintomatologia subclínica depres-
siva é considerado uma acção preven-
tiva do tipo Indicada. 

A maioria dos investigadores das 
perturbações do humor defende que 
um primeiro episódio institui vias neu-
rais que são difíceis de atenuar e que 
sem a sua modificação - através de 

sónia cHErpE
psicóloga clínica adEb
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medicamentos ou de intervenções psi-
cossociais ou a sua combinação - são 
susceptíveis de serem duradouras, 
tendo um impacto significativo na vida 
das pessoas [5]. 

O momento do crescimento/desen-
volvimento ideal para a prevenção de 
perturbações da saúde mental deve 
ser estabelecido. 

A maioria das perturbações da 
saúde mental tem o seu início durante 
a infância ou a adolescência. Nos adul-
tos, 75% de todos as perturbações tem 
o seu início por volta dos 24 anos e 50% 
tem um início aos 14 anos. Acrescenta-
-se ainda que os dados sugerem que 
os primeiros sintomas de uma pertur-
bação tendem a surgir alguns anos an-
tes dos critérios de diagnóstico serem 
totalmente preenchidos [6]. Assim, 
quanto às perturbações do humor, 
especificamente quanto aos episódios 
depressivos, há evidência de que a 
idade média para o primeiro diagnós-
tico são os 15 anos [7], sugerindo-se 
as idades entre os 13-14 anos para a 
implementação de acções preventivas, 
pois é esta idade que antecede, um 
pouco antes, um aumento acentuado 
do diagnóstico de primeiros episódios 
da perturbação depressiva e da pertur-
bação bipolar. [5]

Tanto a ansiedade, como a depres-

são podem ter um curso crónico se não 
tratadas e os adolescentes com estas 
problemáticas têm um impacto nega-
tivo em muitos domínios da vida (por 
exemplo, problemas no desempenho 
académico, com os pares, com os fa-
miliares…), estando a depressão tam-
bém associada com um risco aumen-
tado de suicídio [3].

Urge, desta forma, actuar de forma 
preventiva na adolescência. Uma abor-
dagem de prevenção indicada é a mais 
sugerida devido aos resultados, até à 
data, sugerirem que os programas de 
prevenção universal para a depressão 
têm resultados inconclusivos [3]. 

Os programas de prevenção fo-
cam-se no aumento da resiliência 
das pessoas, identificadas como es-
tando “em risco”, promovendo com-
petências e habilidades de adaptação 
às adversidades, como, por exemplo, 
são as perdas e/ou experiências 
traumáticas no caso da depressão. 
Esta adaptação na vida pode levar ao 
desenvolvimento de vias neurológicas 
mais flexíveis e vantajosas. Os 
princípios gerais desses programas 
- para crianças e adolescentes 
– devem ter em conta o nível de 
desenvolvimento dos participantes. As 
estratégias preventivas avaliadas são 
principalmente baseadas em aborda-
gens cognitivo - comportamentais e 
familiares-educacionais que incidem 
sobre a redução de fatores de risco e o 
aumento os fatores de proteção/resili-
ência associados à depressão na ado-
lescência. [5] 

Apesar dos programas desenvolvi-
dos se focarem em perturbações espe-
cíficas, os desenvolvimentos mais re-
centes sugerem que vários factores de 
risco podem ser aglomerados num úni-
co protocolo transdiagnóstico [3], pelo 
que se deve continuar a estudar a forma 
mais eficaz de se aplicarem e desenvol-
verem programas de prevenção, nome-
adamente nas perturbações do humor. 

As pessoas saudáveis, ainda que 
identificadas como estando “em risco” 
aumentado, são a meta da prevenção 
primária da depressão e, portanto, é 
realmente importante que as acções 
preventivas sejam implementadas nos 
cuidados de saúde primários e na co-
munidade – desde instituições comu-
nitárias, escolas, entre outras.

Os objetivos sociais dos programas 
de prevenção de depressão são nume-
rosos. Mesmo uma redução mínima de 

novos casos de perturbação depressi-
va iria reduzir os encargos económi-
cos com o tratamento, aumentaria os 
recursos limitados disponíveis para 
outras iniciativas no âmbito da saúde, 
a produtividade laboral seria aumen-
tada [5] [8], entre outras vantagens da 
prevenção, a maior, talvez, a redução 
do sofrimento humano muitas vezes 
excessivo, negligenciado e que parece 
quase “invisível”. 

Prevenção, tratamento e inter-
venção… Todas estas acções são 
importantes e devem ter o seu lugar. 
Inquestionável. 

Ainda assim, “Casa roubada, tran-
cas à porta“?
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é fUnDAmEntAl nós 
téCnICos DE sAúDE 
mEntAl tERmos 
ACEsso A toDA A vIDA 
Do PACIEntE DE foRmA 
A PoDERmos AjUDálo 
Com EfICáCIA.

“

livros “Eu Existo” e “A vida num Degrau”. 
A psiquiatria também tem espaço na literatura

Neste artigo tentamos fazer 
uma súmula dos objectivos e 
conteúdos dos dois livros  “Eu 
Existo” e “A vida num Degrau” 

que tentam trazer para a literatura as 
vivências mais íntimas de 8 pacientes 
com o diagnostico de perturbações 
psiquiatricas e a sua relação terapêuti-
ca com o psiquiatra que as acompanha 
(o autor). 

1) Livro “Eu existo. Para além das 
obsessões, Para além das vozes, Para 
além da depressão, Para além da an-
siedade” .- Lançado em 2015 

No livro “Eu Existo” tive em vis-
ta três objectivos fundamentais: 1) 
Mostrar aos leitores que é possível a 
descrição literária das vidas dos pa-
cientes que recorrem às consultas de 
psiquiatria e psicoterapia. Têm vidas 
semelhantes a qualquer um de nós.   
2) Explicar conceitos e aspectos do 
mundo da saúde mental que são fre-
quentemente mal definidos nos meios 
de comunicação social. Como médico 
psiquiatra e psicoterapeuta, profes-
sor da faculdade de medicina, tenho 
o privilégio de poder explicar todas 
estas questões de forma acessível 
a todos mas sem fugir de uma base 
cientifica . 3) Por fim explicar que é 
fundamental nós técnicos de saúde 
mental termos acesso a toda a vida do 
paciente de forma a podermos ajudá-
lo com eficácia. Os pacientes não são 
depressões, ansiedades, obsessões, 
são muito mais além disso. Por isso o 
livro se chama “Eu existo... além das 
obsessões, além das vozes, além da 
depressão, além da ansiedade...»

Este livro descreve 4 casos clínicos 
baseados em historias verídicas. 

No primeiro caso, João, com 24 

anos frequenta o mestrado em econo-
mia. Trabalha na loja de materiais de 
construção dos pais com quem mora 
juntamente com mais dois irmãos 
crianças. Desde muito jovem que fre-
quenta consultas de vários psiquia-
tras e psicólogos, sem que os seus 
sintomas tenham sido debelados. En-
tre estes destacam ideias obsessivas 
(ideias parasitas, que surgem contra a 
sua vontade e tocam em temas muito 
angustiantes). No caso do João, o con-
teúdo destas ideias obsessivas rela-
ciona-se por exemplo com a pedofilia 
ou a agressão a crianças.  Algo que vai 
contra os seus princípios mais básicos 
e o seu amor e respeito por crianças. 
Embora pareça bastante claro que 
este quadro se enquadre numa Per-
turbação Obsessiva Compulsiva, João 
recebe os mais variados diagnósticos 
ao longo das suas inúmeras visitas 
a profissionais de saúde, incluindo o 
diagnóstico de esquizofrenia. Foi-lhe 
feito o diagnóstico de Perturbação Ob-
sessiva Compulsiva por mim passado 
pouco tempo desde que passou a fre-
quentar as minhas consultas. Foi lhe 
feito um plano terapêutico do qual fa-
zia parte uma medicação psicofarma-
cológica e uma psicoterapia cognitivo-
-comportamental, enquadrados numa 
relação médico-paciente muito rica. 
O paciente melhorou gradualmente e 
com muita luta.

No segundo caso surge Francisco 
de 32 anos. Musico profissional e com-
positor. Quando chega à minha consul-
ta vivia sozinho. Tinha pouco contacto 
com a sua família onde se desenvol-
vera com uma relação muito fusional 
com a sua mãe. Esta que veio a reve-
lar-se-me como uma mulher muito 

diogo tEllEs corrEia
(www.psiquiatrialisboa.pt)
Médico psiquiatra e psicoterapeuta. 
professor auxiliar com agregação de psiquiatria e saúde Mental da faculdade de Medicina de lisboa
Médico assistente Hospitalar de psiquiatra do Hospital santa Maria
consultor da unidade de transplante hepático do Hospital curry cabral
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manipuladora e sem noção dos limites 
mãe-filho.

Francisco surge-me numa urgên-
cia com sintomas psicóticos (alucina-
ções auditivas - ouvia vozes, e ideias 
delirantes- era assolado por ideias 
bizarras com uma convicção inabalá-
vel, nomeadamente relacionadas com 
ordens de Deus que tinha de cumprir). 
Não houve alternativa senão interná-lo. 
Estes sintomas desapareceram muito 
rapidamente e foi desenhado um plano 
de tratamento que incluiu medicação 
antipsicotica (risperidona) e psicotera-
pia. Nunca mais apareceram os sinto-
mas psicóticos descritos e o seu quadro 
clinico passou a ser dominado por uma 
grande impulsividade, tendência para 
autodestruição, instabilidade, etc. Foi 
lhe diagnosticada uma Perturbação de 
Personalidade Estado Limite. Ao longo 
do tratamento o paciente conseguiu 
estabilizar a sua vida, casar e neste 
momento tem uma boa profissão e é pai. 

No terceiro caso a actriz principal é 
Francisca de 40 anos. Divorciada, viti-
ma de violência domestica no passado. 
É-lhe diagnosticada uma Depressão 
reactiva aos acontecimentos mais re-
centes como a violência domestica e a 
morte da mãe. Recupera gradualmen-
te com medicação e psicoterapia. 

No quarto caso Frederico, de 20 
anos é diagnosticado com uma Per-
turbação de Pânico. Gradualmente se 
compreende que o seu estado de an-
siedade se associa a uma homosse-
xualidade reprimida pelo seu contexto 
social e religioso. 

Este livro encerra assim quatro ca-
sos, baseados em histórias verídicas, 
contados através de diálogos, repletos 
de emoções. Em que fica patente que o 
paciente é muito mais do que um diag-
nóstico, sendo essencial conhecer a 
pessoa que existe antes de cada diag-
nóstico. 

2) Livro  «A vida num degrau» -  A 
ser Lançado em Julho de 2016

Neste livro, somos acompanhados 
numa viagem apaixonante ao mundo 
de António, Afonso, Pedro e Joana, que 
se viram desprovidos da plenitude das 
suas vidas, mas que “degrau a degrau” 
combateram a depressão. Baseado em 
casos reais, assiste-se ao longo das 
páginas do livro à forma como cada um 
encarou esta doença, os tortuosos e 
amargurados caminhos que percorreu 
e os diversos tipos de acompanhamen-
to que recebeu.

Fica patente que a depressão, nas 
suas várias formas clínicas, assume 
hoje em dia proporções inimagináveis e 
afecta pessoas de todos os sexos, idades 
e classes sociais, mas pode ser curada. 
São casos reais de luta e de superação.

No primeiro caso, António um jo-
vem que padece de sintomas depres-
sivos desde que se lembra de existir. 
Já havia passado por vários técnicos 
sem nunca sofrer melhorias no seu 
estado. Quando surge na minha con-
sulta é decidido que tem de tomar 

medicação, e ele acata essa decisão 
com alguma renitência. No entanto 
ao longo da história se compreende 
que neste caso de depressão crónica 
se torna fundamental um tratamento 
crónico com antidepressivos e se en-
cara essa opção com naturalidade. Ao 
longo desta historia vários vão sendo 
os desafios que o paciente encontra, 
nomeadamente a escolha entre a entre 
o estado depressivo (que estimula 
a arte mas que o encaminha para a 
autodestruição) e o estado normal (em 
que a estabilidade lhe permite alcançar 
uma vida repleta de objectivos mas 
sem alguns momentos de  iluminação 
artística que a depressão motivava)  

No segundo caso Afonso, um rapaz, 
que sofre uma rutura amorosa, e de-
senvolve uma depressão reactiva a esta 
situação, procura-me. Ao longo desta 
história vamos atravessando através 
da psicoterapia alguns caminhos obs-
curos da sua mente  o que vai permitir 
uma reformulação da sua visão de si 
e do mundo, de forma a melhorar as 
suas relações afectivas. É um caso em 
que a psicoterapia bastou, não sendo 
necessário recorrer à medicação.

O terceiro caso  retrata uma história 
de Mobbing (assedio moral no trabalho). 
Pedro um homem de meia idade é mal-
tratado e humilhado pela empresa que 
ajudou a crescer. Desenvolve uma de-
pressão reactiva a esta situação que lhe 
retira por completo a vontade de viver. 
Após um período de medicação e psico-
terapia acaba por conseguir dar a volta 
com ajuda de um advogado especialista. 

O ultimo caso espelha talvez o tipo 
mais grave de depressão que pode exis-
tir. Um caso de depressão bipolar (de-
pressão no contexto de uma perturba-
ção bipolar), em que Joana, a paciente, 
é encontrada num estado de estupor 
(sem falar, sem se mexer, sem se ali-
mentar). Não houve alternativa senão 
recorrer à terapia electroconvulsiva, um 
tratamento em torno do qual se desen-
volveu muita polémica, mas que conti-
nua a ser uma arma terapêutica muito 
eficaz e sem grandes efeitos secundá-
rios (ao contrario do que se diz). 

Em todos os casos deste livro, 
tenta-se através de uma prosa, mui-
tas vezes poética, descrever de forma 
delicada e ao mesmo tempo rigorosa, 
quatro casos tão diferentes de depres-
são. Como se instalaram, a gravidade 
com que se revestiram, e a forma como 
foram debelados. 

nEstE lIvRo, somos 
AComPAnhADos nUmA 
vIAgEm APAIxonAntE 
Ao mUnDo DE 
AntónIo, Afonso, 
PEDRo E joAnA, qUE sE 
vIRAm DEsPRovIDos 
DA PlEnItUDE DAs 
sUAs vIDAs, mAs qUE 
“DEgRAU A DEgRAU” 
ComBAtERAm A 
DEPREssão.

“
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o Conselho nACionAl 
DA sAúDe mentAl tEm 
tIDo UmA AtIvIDADE 
mAIs IntERvEntIvA 
nA DEfInIção DAs 
PolÍtICAs PARA o 
sECtoR, soBREtUDo 
DEsDE A vIgênCIA 
Do xxI govERno 
ConstItUCIonAl.

“

10 Anos de plano nacional 
de saúde mental  
e perspetivas para o futuro

Falar do Plano Nacional da Saú-
de Mental 2007-2016 é falar da 
“carta de marear”, primeiro da 
Coordenação Nacional para a 

Saúde Mental e, desde janeiro de 2012, 
do Programa Nacional para a Saúde 
Mental da Direção-Geral da Saúde, que 
lhe sucedeu por determinação da tute-
la à época, mas que correspondeu à 
perda de autonomia de uma estrutura 
equiparada a Direção-Geral para outra 
integrada numa Direção-Geral!

O Plano foi aprovado pela Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 
49/2008, com base num bem funda-
mentado relatório elaborado por um 
amplo painel de profissionais de saú-
de mental que o signatário, por razões 
circunstanciais, não integrou.
Em termos quantitativos passámos de:
- 30 para 41 Serviços Locais de Saúde 
Mentais, Departamentos ou Serviços 
de hospitais gerais herdeiros dos 20 
antigos Centros de Saúde Mentais, ex-
tintos inopinadamente em 1992;
- 15 Serviços ou Unidades de Saúde 
Mental da Infância e Adolescência para 
27, para além dos 3 Departamentos 
dos hospitais pediátricos e 4 pediatras 
fixados por iniciativa própria em outros 
tantos hospitais gerais antes da apro-
vação da  nova Lei de Saúde Mental, 
em1998;
- 6 para 3 hospitais psiquiátricos, com 
redução de 40% das camas da rede pú-
blica e sem aumento de pessoas sem-
-abrigo por doença mental;
- para 640 profissionais dos sectores 
público e social (Ordens Religiosas in-
cluídas), 150 dos quais com capacidade 
para serem formadores, em gestão de 
casos (case managment), difundindo 
o conceito de terapeuta de referência 

para situações graves; complementar-
mente, promoveu-se a formação em 
psicoeducação de familiares de pesso-
as com doença mental grave. 
Mais recentemente (2015/2016), o EEA 
Grants, mecanismo financeiro dos pa-
íses ex-EFTA, através do Programa 
Iniciativas de Saúde Pública, destinou 
2,7 milhões de euros à área da Saúde 
Mental, direcionados para a imple-
mentação do Plano Nacional, como se 
desenvolve mais abaixo. 
Entretanto:
- os Cuidados Continuados Integrados 
de Saúde Mental, o 3º pilar do Plano 

Nacional, embora com toda a regula-
mentação concluída em meados de 
2011, só agora vão ser implementados, 
após uma tentativa legislativa (DL n.º 
136/2015) para os desvirtuar profunda-
mente, transformando um projeto téc-
nico de reabilitação psicossocial numa 
resposta assistencialista, sem equipas 
técnicas obrigatórias e a introdução no 
sector de entidades sem experiência;
- as camas da psiquiatria da infância 
e adolescência mantiveram-se em 
10 no Porto e 10 em Lisboa, só sendo 
abertas as 10 em Coimbra dentro de 
semanas, além de 14 para jovens dos 
16 aos 23 anos geridas conjuntamente 
pelo Departamento de Saúde Mental 
da Infância e Adolescência e o Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no 
Parque da Saúde de Lisboa.

O Conselho Nacional da Saúde 
Mental, que integra, entre outros re-
presentantes de IPSS de utentes a 
ADEB, tem tido uma atividade mais 
interventiva na definição das políticas 
para o sector, sobretudo desde a vi-
gência do XXI Governo Constitucional.

No contexto dos utentes e fami-
liares, desde a Coordenação Nacional 
que se constituiu a CCPUC (Comissão 
Consultiva para a Participação de 
Utentes e Cuidadores), um grupo de 
trabalho permanente, integrado por 
representantes de utentes, familiares 
e profissionais de IPSS da área da rea-
bilitação psicossocial, para assessorar 
a Direção do Programa Nacional no 
campo da promoção da participação 
dos utentes, cuidadores e sociedade 
civil na gestão da política, no apoio ao 
desenvolvimento de ONG de utentes e 
familiares, grupos de ajuda mútua e 
do movimento de defesa dos direitos 

Álvaro dE carvalHo
Médico psiquiatra
diretor do programa nacional para a saúde Mental- pnsM
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dos pessoas com problemas de saú-
de mental (advocacy) a nível nacional, 
numa perspetiva de recovery ou recu-
peração pessoal, isto é, de desenvol-
ver iniciativas que capacitem utentes e 
cuidadores de participarem na defesa 
dos direitos das pessoas com proble-
mas de saúde metal. Da sua apreciável 
atividade destaca-se:
- a promoção, em setembro e em Lis-
boa (a descentralização tem sido a 
regra), do 6º ENUSCASM (Encontro 
Nacional de Utentes e Cuidadores na 
Àrea da Saúde Mental) que durante 2 
dias juntará cerca de 300 de partici-
pantes; 
-  a edição de várias publicações.:
• Princípios Orientadores para a Par-
ticipação do Utente, tradução e adap-
tação (2010); 
• Informação para os cuidadores infor-
mais, familiares, pessoas significativas 
e amigos de pessoas com experiência 
de doença mental, tradução (2010);
• 100 Modos de Apoiar a Recuperação 
Pessoal: Um Guia para os Profissionais 
de Saúde Mental (2011); 
• Guia para a Defesas dos Direitos em 
Saúde Mental (2011);
• Informação para familiares, pessoas 
significativas e cuidadores informais 
de pessoas com doença mental (2013);
• Histórias de Recuperação Pessoal. 
Informação para familiares (2013);
• promoção e participação em várias 
iniciativas nacionais e internacionais:
• programa ReCooperar, de formação 
de formadores (2011);
• programa de Promoção de Com-
petências de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Problemas de Saúde 
Mental (A advocacy e a Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência), 
também em 2011, replicado nas 5 re-
giões de saúde;
• reunião com associações de fami-
liares e amigos, no Centro Ismaili, em 
Lisboa (2011);
• participação no 21º Congresso de 
Psiquiatria Social, com apresentação 
da comunicação Effective collaboration 
between mental health stakeholders, 
integrada no Simpósio Peer support in 
mental health care (Lisboa, 2011);
• participação no 11º Congresso 
Mundial de Reabilitação Psicossocial 
(Milão, 2012), com apresentação da 
comunicação CCPUC – A Portuguese 
experience of an effective partner-
ship between stakeholders, integrada 
no Simpósio Partnerships between 

stakeholders: Voices of Differents Ex-
periences across Europe;
• participação na Conferência Interna-
cional Refocus on Recovery 2012;
• promoção da ação de formação Ges-
tão e Sustentabilidade das Organiza-
ções sem fins lucrativos na área da 
Saúde Mental (2013);
• participação na Conferência da EU-
FAMI-2013 (Dublin);
• participação na National Recovery 
Orientation Initiative, promovida pelo 
Boston University Center for Psychiat-
ric Rehabilitation (2013);
• colaboração com o Laboratório de 
Reabilitação Psicossocial no desenvol-
vimento de curso em e-learning sobre 
Recovery (2013);
• promoção da ELO – Formação para 
Pares facilitadores do Recovery, inte-
grado no INRecovery – Iniciativa Nacio-
nal de Promoção da Orientação para o 
Recovery (2014).

Com apoios da CCPUC e a nível 
logístico e jurídico da DGS, foi cons-
tituída há cerca de 1 ano a Familiar-
Mente, Federação Portuguesa das 
Associações de Famílias de Pessoas 
com Experiência de Doença Mental, 
que recentemente organizou o seu 1º 
Encontro Internacional, com a partici-
pação da EUFAMI e da Confederatión 
Salud Mental España bem como de 
cerca de 300 representantes nacionais. 
Simultaneamente o Programa Nacio-
nal, também através da CCPUC, tem 
apoiado iniciativas de divulgação da 
Rede Nacional de Pessoas com Expe-
riência de Doença Mental.

Uma das áreas que tradicional-
mente tem tido menos atenção entre 
nós é a da promoção da saúde men-
tal e da prevenção da doença mental. 
Sobretudo a partir de 2011 tem vindo a 
ser dar atenção crescente a esta área 
fulcral. Assim:
- em 2010 começou-se a estruturar o 
projeto Saúde Mental e Arte, de com-
bate ao estigma da doença mental e de 
promoção da saúde mental, que tem 
promovido iniciativas anuais baseadas 
na identificação e seleção, por peritos, 
e consequente divulgação de criações 
artísticas meritórias de autoria de pes-
soas com doença mental grave, que 
num 2º tempo têm sido registadas em 
catálogo para maior garantia dos di-
reitos de autoria e de divulgação. De-
pois de 3 exposições locais e anuais 
de pintura, escultura e fotografia, em 
2013 realizou-se a 1ª Exposição Na-
cional de Artes Plásticas, inaugurada 
no Museu Nacional de Soares dos Reis 
e depois transferida para o Museu do 
Oriente, com mostras parcelares em 
Portalegre (Museu Guy Fino) e Setú-
bal (Instituto Politécnico). Em 2014, 
seguindo a estratégia de descentrali-
zação, a iniciativa teve lugar em Coim-
bra, acrescentando às artes plásticas 
as performativas (dança e teatro), 
utilizando sempre espaços dignos, 
públicos e privados, ligados à temáti-
ca. Juntando às anteriores expressões 
criativas a música e a gastronomia, em 
2015 as capitais de distrito do Alentejo 
foram as escolhidas, complementadas 
por sessões de visionamento e debate 
sobre políticas de saúde mental do fil-
me Pára-me de repente o pensamento, 
de Jorge Pelicano, rodado no Hospital 
Conde Ferreira, no Porto. Em todas os 
eventos têm sido envolvidas estruturas 
do ensino superior e autarquias, 

UmA DAs áREAs qUE 
tRADICIonAlmEntE 
tEm tIDo mEnos 
AtEnção EntRE nós 
é A DA promoção 
DA sAúDe mentAl 
e DA prevenção DA 
DoençA mentAl. 

“
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além das de saúde, com ênfase para 
as de saúde mental, promovendo-se 
apresentações científicas abertas ao 
público em geral.
- Em 2013 foi estruturado o Plano Na-
cional de Prevenção do Suicídio, que 
se estende até 2017 e de cujo apoio à 
implementação se fala a seguir.
- em 2015 inicia-se a implementação 
do citado projeto Iniciativas de Saúde 
Pública, consubstanciado em várias 
áreas:
• prevenção do suicídio através da 
melhoria da capacitação dos profis-
sionais dos CSP (Cuidados de Saúde 
Primários) para o diagnóstico e trata-
mento da doença mais comprometida 
mundialmente na sua origem: a de-
pressão major;
• deteção da depressão perinatal nos 
CSP, pela capacitação dos seus profis-
sionais a nível diagnóstico, preventivo e 
de intervenção precoce;
• desenvolvimento de programas para 
a promoção da Saúde Mental entre as 
crianças e adolescentes nas escolas; 
• promoção da saúde mental nos lo-
cais de trabalho e apoio a grupos mais 
afetados pela crise económica;
• melhoria do acesso aos Serviços de 
Saúde Mental em especial  de grupos 
afetados pela crise económica, par-
ticularmente (i) pela replicação do 1º 
Estudo Epidemiológico Nacional, com 
base na mesma amostra e equipa téc-
nica, para objetivar o impacto da crise 
económica na população portuguesa, 
e (ii) num projeto: o acompanhamento 
estruturado de filhos de pessoas com 
doença mental grave.

Alguns dos projetos já terminaram 
a intervenção formal, perspetivando-
-se, após avaliação, o apoio do Progra-
ma Nacional à sua continuidade e di-
fusão para outras estruturas/serviços. 
- Desde 2013 que se apoia a difusão a 
todo o território nacional do projeto + 
Contigo da Escola Superior de Enfer-
magem de Coimbra, direcionado para 
a prevenção do suicídio em meio esco-
lar; 
- Está assegurada a extensão progres-
siva a todo o território de duas ações 
de formação complementares, uma 
articulada com o Plano Nacional de 
Saúde Infantil e Juvenil e outra com 
o Plano Nacional de Saúde Escolar e 
a Direção-Geral de Educação, desen-
volvidas, desde 2015, por entidades 
externas. Dirigidas, respetivamente, 
aos profissionais dos CSP e às Equi-

pas de Saúde Escolar e Educativas, 
pretendem capacitar os profissionais 
envolvidos a detetarem e gerirem mais 
precoce e adequadamente os sinais de 
sofrimento emocional de crianças e 
adolescentes;
- Desde 2015 que estão introduzidos 
indicadores de saúde mental nas 
consultas de gravidez nos CSP e a ca-
pacitação para o apoio neste âmbito 
durante a gravidez, puerpério e das 
respetivas crianças até aos 2 anos de 
idade.

Também desde 2013 que se apoiam 
quer, em articulação com o INR e a 
FENACERCI, iniciativas no âmbito do 
diagnóstico duplo de doença mental 
na deficiência mental, quer a estrutu-
ração do plano nacional de interven-
ção em demências. Desde  esse ano 
que se edita anualmente o Portugal: 
Saúde Mental em números, disponí-
vel no site da DGS, e Portugal iniciou, 
a convite da Comissão Europeia, a co-
ordenação da Ação Conjunta de Saúde 
Mental e Bem-estar. Concluída em 
fevereiro último, fez o levantamento 
da situação nos 28 países da União Eu-
ropeia e elaborou recomendações en-

tretanto adoptadas como as Linhas de 
Ação Estratégica da União Europeia 
para a Saúde Mental e o Bem-estar. 
Os vários relatórios parcelares (Pre-
venção da depressão e suicídio, Cui-
dados comunitários a pessoas com do-
ença mental grave, Saúde Mental nas 
crianças escolarizadas, Saúde Mental 
em todas as políticas, Saúde Mental 
nos locais de trabalho, e-Saúde) e o 
que compara a situação nos vários 
países, estão disponíveis na internet, 
bem como (e em língua portuguesa) 
o referente à situação de Portugal em 
comparação com os outros 27 países e 
o que regista as linhas de ação estra-
tégicas para o sector para os próximos 
anos em toda a UE.  

Como aliás a Entidade Reguladora 
da Saúde avaliou há cerca de 1 ano, o 
Plano Nacional 2007-2016 foi signifi-
cativamente implementado. Propuse-
mos entretanto à tutela o seu prolon-
gamento até 2020, para concretizar 
e aprofundar os projetos em curso, 
tendo como referenciais para a sua 
estruturação quer as citadas linhas 
estratégicas definidas pela UE quer 
o Plano de Ação Global para a Saúde 
Mental 2013-2020 da OMS, subscrito 
por Portugal.

Para que a mudança no sector se 
desenvolva e consolide, importa não só 
que o Programa Nacional para a Saúde 
Mental continue a ser um dos priori-
tários como seja dada a atenção que 
as pessoas que padecem de doença 
mental e os seus conviventes mere-
cem, proporcional aos resultados bem 
expressivos e preocupantes de vários 
dados epidemiológicos sobre a situa-
ção no nosso país.

PARA qUE A mUDAnçA 
no sECtoR sE 
DEsEnvolvA E 
ConsolIDE, ImPoRtA 
não só qUE o 
PRogRAmA nACIonAl 
PARA A sAúDE mEntAl 
ContInUE A sER Um 
Dos PRIoRItáRIos 
Como sEjA DADA 
A AtEnção qUE As 
PEssoAs qUE PADECEm 
DE DoEnçA mEntAl E 
os sEUs ConvIvEntEs 
mERECEm.

“
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humor bipolar

Um dia percebe que as linhas 
que definiam o seu sorriso se 
tornaram em rugas.  Ou talvez 
que a sua coluna e os seus  jo-

elhos rangem após um  jogo de futebol 
ocasional. É inevitável: a passagem do 
tempo traz mudanças no seu corpo, 
nas  relações e nos pontos de vista.

O manto de maturidade, muitas ve-
zes promove um senso mais forte de 
si mesmo, mesmo que a meia-idade 
marque a chegada assustadora de al-
guma “perda de lucidez” e problemas 
médicos. Os pais têm de se adaptar a 
um ninho vazio, o que pode ser um de-
safio emocional ao mesmo tempo que 
deixa mais tempo e liberdade para se 
concentrarem em interesses pessoais. 
O mesmo acontece com aqueles que 
se afastam do local de trabalho.

De que forma é que a doença bipo-

lar se manifesta nisto tudo? As alte-
rações de humor podem modificar-se 
ou intensificar-se. A medicação que 
funcionou durante anos pode perder o 
efeito ou contribuir para o inicio de ou-
tros problemas de saúde. No entanto, o 
conhecimento acumulado ao longo dos 
anos pode render uma melhor com-
preensão de como manter o equilíbrio.

É claro, a caminhada com a 
doença bipolar é diferente para cada 
pessoa. Aos 69 anos, Dennis não notou 
nenhuma diferença nos seus sintomas 
de bipolar tipo I. 

“Eles dizem-me sempre que à me-
dida que envelhecemos, nós muda-
mos” disse. “Eu tenho-me dado bem 
com a mesma dose de medicação 
desde há 25 anos. Talvez estas coisas 
aconteçam um pouco mais tarde do 
que as pessoas pensam”.

Ou então, alguns créditos vão para 
as caminhadas diárias que o Dennis 
faz pelos arredores de Boston, e para 
o seu envolvimento de longo prazo com 
a delegação local da União de Apoio à 
Depressão e Doença Bipolar.

Qualquer coisa que o ajude a man-
ter-se ativo e em contato com a sua 
rede de suporte social, irá fazer com 
que “o terceiro ato da vida” corra de for-
ma  mais suave.  Acontece que a “idade 
funcional” – como desempenhamos as 
tarefas diárias, como nos exercitamos e 
o que fazemos por diversão – pode ser 
um trunfo para a idade cronológica. 

“Agora, existem mais estudos que 
suportam a ideia que nós controlamos a 
forma como envelhecemos, acima e além 
do que a genética previu para nós” – diz 
Brent P. Forester, médico e investigador, 
Chefe da Divisão de Psiquiatria Geriátrica 

robin l. Flaning

O doença bipolar pode tornar-se mais fácil de gerir na velhice, mas deve estar atento às mudanças na 
sua saúde física e perceber se o seu medicamento continua a manter o equilíbrio pretendido.
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do Hospital de McLean, uma filiação da 
Faculdade de Medicina de Harvard. “Nós 
podemos influenciar a forma como enve-
lhecemos porque conseguimos controlar 
a maneira como vivemos”.

Um dos pilares do envelhecimento 
saudável é o estabelecimento de rela-
ções sociais, Forester diz: “As pessoas 
que mantêm as relações com os outros 
tendem a ficar melhor. Isso é muito, 
muito importante.”

Claro, que também é um fator que 
está bem documentado na  recupera-
ção das doenças psiquiátricas. Beverly 
da Virginia indica que a proximidade 
das pessoas da rede de suporte social, 
incluindo a família e os amigos chega-
dos, é uma das das suas principais es-
tratégias de coping (forma de enfren-
tar determinada situação). Também 
consta da lista: oito ou nove horas de 
sono por noite.

“Como eu era uma “coruja da noi-
te”, preciso de muita disciplina para 
gerir o sono”, disse ela, “mas tenho 
tido sucesso, estou motivada para con-
tinuar a esforçar-me, por isso vou con-
tinuar a ter sucesso”.

Beverly, que foi diagnosticada com 
doença bipolar tipo II em 1997, está a 
resistir a várias mudanças da meia-
-idade. Agora com 53, ela tem menos 
períodos de elevação do que quando 
tinha 30 ou 40 – um padrão de “nive-
lamento” do estado de humor descrito 
também pelos outros.

É comum que as prescrições de 
lentes oftálmicas sejam actualizadas 
várias vezes, por volta dos 50 anos, 
depois de se terem mantido constantes 
durante anos; o mesmo acontece 
com a prescrição dos medicamentos 
psiquiátricos. A medicação que foi 
eficaz durante anos, para a Beverly, 
deixou de ter um efeito tão bom.

“Parece que me está a segurar a um 
estado moderado de depressão”, diz.

Ela também notou uma maior alte-
ração na concentração e na memória. 
Não há muito tempo, ela lidava com 
níveis muito elevados de stress no seu 
trabalho, enquanto terapeuta da fala 
nas escolas publicas. Recentemente, 
demorou quatro horas para pagar qua-
tro contas.

Em consequência disto, ela ago-
ra só consegue comprometer-se com 
uma tarefa por dia, como ir para um 
compromisso ou tomar banho.

“Mas eu vejo-me como uma pessoa 
que nunca perde a esperança”, afirma. 

“Eu finalmente penso, “Isto vai melho-
rar”.”

Questões Médicas
Beverly tem um novo desafio para 

dominar: foi diagnosticada como pré-
-diabética. Pesquisas revelam que as 
pessoas com doença bipolar têm taxas 
mais elevadas de doenças cardiovas-
culares, diabetes, obesidade, compli-
cações derivadas de hábitos tabágicos, 
e outros problemas de saúde do que 
aqueles que não têm nenhum diagnós-
tico de doença psiquiátrica. 

Embora os especialistas não consi-
gam identificar a origem dessas dispa-
ridades, as possíveis causas incluem a 
negligência no autocuidado devido às al-
terações de humor, efeitos a longo prazo 
dos psicofármacos, e factores biológicos 
subjacentes tais como inflamações.

É, principalmente, devido a condi-
ções de saúde crónicas – não questões 
psiquiátricas –que os sujeitos que so-
frem de doença bipolar estão mais 
propensos a serem internados em 
serviços de cuidados continuados de 
saúde e que a sua esperança média de 
vida diminua.

Na última década, Forester notou, 
que os psiquiatras começaram a reco-
nhecer a importância da monotoriza-
ção, não apenas dos sintomas psico-
lógicos, mas também dos indicadores 
físicos que sinalizam o aumento do 
risco de diabetes, acidentes vasculares 
cerebrais e doenças cardiovasculares.

Isso incluí, hipertensão arterial, ní-
veis elevados de açúcar no sangue (glu-
cose), níveis elevados de “mau” coleste-
rol e outros ácidos gordos, e excesso de 
peso, principalmente na zona abdominal. 
Todos juntos, estes factores constituem 
algo chamado de Síndrome Metabólica. 

A Síndrome Metabólica não está, 
certamente, limitada às pessoas com 
doença bipolar. No entanto, tanto as 
pessoas com sintomas de lassidão 
depressiva ou com o “desligar” da re-
alidade maníaca, têm dificuldade em 
manter uma dieta saudável, exercício 
físico regular, e manterem-se cons-
cientes dos cuidados médicos a ter –
elementos importantes para a preven-
ção e gestão de doenças crónicas.

Por outro lado, o elevado colesterol 
e o aumento de peso podem ser efeitos 
secundários dos tradicionais estabi-
lizadores de humor. Com o tempo, as 
mudanças, relacionadas com a idade, 
que acontecem no corpo, agravam os 
resultados. O fígado não funciona tão 
bem para decompor os medicamen-
tos; e os rins não funcionam tão rapi-
damente para os expulsar. 

Como sempre, é essencial manter 
uma relação de proximidade com os 
seus médicos assistentes, para moni-
torizar se os seus medicamentos estão 
a fazer o efeito devido e de que forma o 
seu organismo os está a tolerar. A es-
colha do tratamento de primeira linha 
pode ser diferente para os sujeitos que 
desenvolveram o transtorno bipolar 
depois dos 50 anos – o que representa 
cerca de 10% da população diagnosti-
cada com o transtorno.

Depois de viver com depressão, des-
de os seus 20 anos, Kathy teve o seu 
primeiro episódio hipomaníaco há qua-
tro anos atrás, tinha 59 anos. O episódio 
desencadeou-se após quatro dias sem 
dormir na sequência da morte do irmão.

“Alguma coisa explodiu,” recorda. 
“Fiquei com muito mais energia. Fala-
va depressa. Era incapaz de fazer uma 
pausa para ouvir. Isto durou um mês”. 

“A minha melhor amiga dizia-me re-
petidamente que se passava algo de er-
rado comigo o que durante algum tempo 

Um Dos PIlAREs Do 
EnvElhECImEnto 
sAUDávEl é o 
EstABElECImEnto DE 
RElAçõEs soCIAIs.
“
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influenciou a nossa relação. Ela incen-
tivava-me a pedir ajuda. Eu não estava 
preparada para ouvir. Ela colocou a nos-
sa amizade em causa. Admiro a cora-
gem dela por ter assumido esse risco.”

Kathy iniciou uma nova medicação. 
Ainda assim, ela não aceitou plenamen-
te a mudança no diagnóstico, principal-
mente por se manifestar tão tarde na 
sua vida. 

“Eu sinto uma grande tristeza por 
ter uma doença mental,”, disse a Kathy. 
“Sempre tive. Mas com a idade vêm a 
sabedoria. E eu lembro-me que as coi-
sas más também acontecem a pessoas 
boas.”

Ela acrescenta: “Eu percebi que a 
melhor resposta é a bondade para co-
migo e com os outros. Não significa 
que eu sou boa no que faço, mas, por 
vezes, lembrar é suficiente.”

Em Março de 2014, Kathy cria um 
ministério chamado Faith, Hope and 
Recovery para oferecer um espaço se-
guro para as pessoas falarem sobre a 
doença mental a partir de uma pers-
pectiva de fé.

“Eu acredito que a vida é mais do 
que um cérebro e um corpo, envolve a 
alma”, ela explica. “Graças a Deus te-
mos médicos fenomenais e terapeutas, 
mas verdade seja dita as pessoas que 
me fizeram superar eram amigas de fé.

Ela acrescenta: “Todos nós temos 
dificuldades, e o melhor que podemos 
fazer é andar uns com os outros e cui-
dar uns dos outros.”

Apesar da pouca investigação que 
tem sido publicada sobre a doença bi-
polar na velhice, há algumas evidências 
que os padrões dos episódios de humor 
mudam nesta fase. Adultos idosos po-
dem ser mais susceptíveis a ter ciclos 
rápidos, ou quatro episódios de depres-
são ou mania ao longo de doze meses, 
de acordo com a Cascade Behavioral 
Health no estado de Washington.

Alguns estudos sugerem que quan-
do as mulheres com bipolar chegam 
à transição da menopausa, elas têm 
maiores taxas de episódios depressivos 
e um aumento no número de episódios 
de humor num determinado ano.

Esse tem sido o caso de Nancy de 
Alberta, 58, que foi diagnosticada com 
doen ça bipolar I quando tinha trinta anos. 
O seu humor tinha estabilizado, voltando 
as crises em conjunto com a menopau-
sa. Ela lembra um ciclo de hipomania e 
depressão seguido por “um muito mau 
episódio maníaco”, quando sentiu que as 

músicas no rádio foram escritas especifi-
camente para ela, não conseguia dormir, 
e  parecia olhar para o mundo através de 
uma lente olho de peixe.

No entanto, Martha Sajatovic, médica, 
professora de psiquiatria na Case Wes-
tern Reserve University School of Medici-
ne, em Cleveland, adverte que estabele-
cer relações causais entre a menopausa 
e sintomas bipolares seria precoce.

“Há todo um campo de especula-
ção”, diz ela. “Nós temos alguns da-
dos, mas não o suficiente para tirar 
conclusões reais.”

Sajatovic tem estudado a doen-
ça bipolar com início tardio, também 
chamada  bipolar geriátrica. Ela e os 
seus colegas compararam as escolhas 
de tratamento para mania em pesso-
as com idades entre 60 anos ou mais 
numa grande escala, numa amostra. 
Até que tenhamos mais estudos desse 
tipo, diz ela, não teremos dados signifi-
cativos sobre bipolar e envelhecimen-
to.

No entanto, tal informação será cada 
vez mais necessária nas próximas déca-
das. Pessoas com idades entre 65 e mais 
velhos eram cerca de 44,7 milhões nos 
EUA em 2013, mas em 2060 espera-se 
mais do que o dobro podendo chegar a 
98 milhões, prevê o Departamento de 
Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Mais velho & Sábio
Uma vantagem de envelhecer com 

doença bipolar: A experiência pode ser 
um grande professor. Anos a gerir a 
doença normalmente produz um maior 
auto-conhecimento de quais as estra-
tégias que funcionam, as que desenca-
deiam a crise e o que evitar.

“Aprendes com os erros do passado 
porque não queres fazê-los novamen-
te”, diz Paul de Illinois, 62. “Estou can-
sado de recair.”

Ele é cuidadoso e mantem-se com 
o seu plano de medicação, porque, “Eu 
aprendi que é uma coisa  que sai cara 
quando se tem uma crise maníaca.”

Pat, 52, foi finalmente diagnosticada 
com bipolar II passados sete anos. Aos 
30 anos, diz ela, as consequências da 
“exuberância selvagem” poderiam le-
vá-la a períodos depressivos. Isso não é 
mais um problema, mas ela fez uma es-
pécie de paz com os padrões de humor.

“Eu não sei se este é um produto 
da idade e da terapia, mas parece que 
quando as depressões surgem agora, 
lembro me que isso não vai durar para 

sempre”, explica Pat. “Eu vou recuperar”
E em vez de se perder em “ideias 

psicadélicas” quando fica com o pen-
samento acelerado, diz ela, “energia 
hipomaníaca” vira-se para o trabalho, 
principalmente para dar continuida-
de a projectos que são abandonados 
quando estou depressiva.”

Beverly, o fonoaudiólogo da Virgí-
nia, diz que o tempo tem ajudado não 
só a si mesmo, mas aos que estão ao 
seu redor.

“Como eu já amadureci, o mesmo 
acontece com os meus amigos e entes 
queridos”, diz ele. “ Conhecemo-nos 
melhor, e as nossas relações são mais 
estáveis. Eu acho que isso me ajuda a 
ter uma rede de apoio forte, que está 
melhor preparada para me ajudar do 
que quando eramos todos muito mais 
jovens e inexperientes. “

 A Conexão social beneficia o bem-
-estar em qualquer idade, mas nutrir 
relacionamentos pode exigir mais es-
forço com a idade.

Se deixou o local de trabalho onde 
tinha o seu grupo de pessoas conhe-
cidas, estenda um convite para o al-
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moço com ex-colegas de trabalho. Use 
as redes sociais para manter-se em 
contacto com a família mais distante 
e amigos que se afastaram. Olhe para 
o voluntariado – há uma variedade de 
oportunidades que se podem adequar 
ao tempo e esforço que pode propor-
cionar.

Se isso lhe soa assustador, lembre-
-se do retorno. Estudos têm mostrado 
uma ligação entre baixos níveis de 
apoio social percebido e sintomas de 
humor mais graves, bem como uma 
ligação entre as redes sociais que não 
fornecem suporte e aumento da proba-
bilidade de não-adesão à medicação.

Pelo menos, não se senta em casa 
sozinho.

“Mesmo que esteja apenas a ob-
servar as pessoas no parque, ou a pe-
dir  um café num bar e ficar sentado 
ao lado de alguém em outra mesa, 
você pode sentir um senso de comu-
nidade”, diz a terapeuta de Toron-
to, Roxanne Ramjattan, “Participar 
mesmo que seja nessas interacções 
mínimas é vital e pode ajudar a evitar 
o isolamento social.”

Muitas comunidades têm progra-
mas gratuitos ou com desconto para 
seniores adultos – yoga, tai-chi, aulas 
de dança modificada, grupos de leitu-
ra, e mais - que incentivam a interac-
ção social, mantendo-o fisicamente, 
emocional e mentalmente ativo. Veri-
fique na sua área de residência, a exis-
tência de associações recreativas ou 
centros comunitários, e as bibliotecas 
próximas.

A Sabedoria da idade
A Maturidade pode reforçar a sua 

capacidade de viver bem com a doença 
bipolar.

Adira à experiência. Quanto maior 
o seu  auto-conhecimento, melhor 
a forma como pode gerir o seu bem-
-estar. Existem maneiras de acelerar 
a sua compreensão. Acompanhando o 
seu humor, especialmente se correla-
cionar padrões de sono, dieta e exercí-
cio com flutuações emocionais e níveis 
de energia. Consulte com médicos, 
familiares e amigos para recolher os 
seus conhecimentos sobre os seus de-
sencadeadores de crise mais típicos, 
sintomas comuns e soluções eficazes.

Confie nos seus instintos. Ao longo 
do tempo, Nancy de Alberta tem perce-
bido que ela conhece os seus sintomas 
melhor que ninguém. “Eu costumava 
pensar que os psiquiatras eram deu-
ses, que eles sabiam tudo”, diz ela. 
“Mas eles cometem erros, e eu estou 
a aprender que o meu corpo é o meu 
templo e eu conheço-o melhor do que 
ninguém. E eu preciso de me ouvir a 
mim mesma.“

Advogado para si mesmo. Uma das 
vantagens de idade é falar com a sua 
mente. Muitas pessoas têm medo de 
ser vistos como um “paciente proble-
ma” e pressionarem-se por mudanças 
de medicação, de acordo com Pat Mil-
ler do Tennessee. Ela passou quase 
três anos a receber prescrições do seu 
médico para entender a quão sensível 
ela é às dosagens tradicionais. Ela diz 
que ele  “ainda fica perplexo” quando 
ela descreve as reacções do seu corpo, 
“mas ele agora ouve, em vez de igno-
rar.”

http://www.bphope.com/growing-older-
-with-bipolar/
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criativa das pessoas com patologia unipolar e bipolar”

projeto: ADeb-inr 2016

Reconhecendo que a doença 
mental não é impeditiva de 
uma plena participação na vida 
artística, cultural e desportiva 

e acreditando que este envolvimento 
é fundamental na reabilitação psicos-
social da pessoa com doença mental, 
em 2016, inserida no Quadro dos Pro-
gramas de Financiamento do Instituto 
Nacional de Reabilitação –INR, a ADEB 
propôs-se, dinamizar o projeto “Pro-
mover e potencializar  a participação 
desportiva, cultural  e criativa   das 
pessoas com patologia unipolar e bi-
polar”. O objetivo deste projeto implica 
a criação de oportunidades que permi-
tam às pessoas desenvolverem e utili-
zarem o seu potencial criativo, artístico 
e intelectual, com respeito pela dife-
rença mas em condições de igualdade, 
inseridos na vida cultural, permitindo 
a sua plena participação na sociedade.

Para a concretização do projeto foi 
programado um conjunto de atividades 
ajustadas às necessidades, expectati-
vas e potencialidades dos associados, 
proporcionando a utilização de compe-
tências grupais e individuais. As ações 
previstas encontram-se divididas em 
sete categorias: 

Atividades físicas e desportivas: 
as quais incluíram, no 1º semestre, 
10 sessões de “Yoga, Exercício físico 
e Relaxamento” e 6 sessões de Corfe-
bol, contando na sua totalidade com 29 
presenças;

Sessões temáticas/oficinas: neste 
contexto foi realizado 1 workshop de 
Artes Plásticas- Pintura e Desenho, 
que se desenvolveu ao longo de 8 ses-
sões na Delegação da Região Norte e 
2 Workshops de Maquilhagem na Sede 
da ADEB, que perfizeram um total de 
47 presenças;

Sessões do Grupo de Cantares: 
foram realizadas 13 sessões do Grupo 
de Cantares nas instalações da Sede 
da ADEB, que contabilizaram um total 
de 40 presenças, onde os participantes 
tiveram oportunidade de experimentar 
alguns instrumentos musicais, como a 
viola, cavaquinho, adufe, pandeireta e 
reco-reco, e ensaiar um repertório de 
músicas tradicionais portuguesas;

Atividades culturais e recreativas: 
em Coimbra, por 2 vezes, foi possível 
realizar atividades de Convívio com 
almoço partilhado. Em Lisboa, os as-
sociados tiveram a oportunidade de 
assistir à peça “Clarabóia” de José Sa-
ramago, ao Concerto do Grupo de Can-
tares “Nota Contra Nota” e ao espetá-
culo de dança contemporânea “EDGE”. 
Nestas atividades foi possível contar 32 
presenças;

Exposição de pintura, desenho e 
fotografia: encontram-se, a decorrer, 
na ADEB (Sede Nacional e Delegação 
da Região Norte), duas exposições 
com pinturas a óleo, aguarela, carvão 
e de fotografia. Estas exposições per-
mitiram à população que frequenta os 
espaços da ADEB, entre os quais os as-
sociados, familiares, técnicos e outros 
participantes, apreciar e estimular a 
criatividade dos autores envolvidos, 
contando até ao momento com a visita 
de 31 sócios;

Sessões e Ciclos de Cinema: No 1º 
semestre foi, possível assistir na ADEB 
(Sede e DRN) a 4 sessões de Cinema: 
“Vamos ser Polícias”, “Pai há só um”, 
“O Pátio das Cantigas” e “Infinitely Po-
lar Bear” foram as escolhas. Nestas 
sessões contaram-se 10 presenças.

Neste 1º semestre foi possível re-
alizar estas atividades com o envolvi-
mento de toda a equipa de reabilitação, 
sócios, familiares e amigos da ADEB, 
num total de 66 associados e 36 ami-
gos/familiares, em prol de um objeti-
vo comum, que é reabilitar, alcançar a 
estabilidade e conquistar a felicidade.

Acreditamos que estas ações são 
promotoras da prevenção, habilitação, 
reabilitação e participação das pessoas 
com doença Unipolar e Bipolar –o que 
se reflete em ganhos significativos na 
integração social, fortalecimento das 
relações interpessoais, autonomia e 
bem-estar dos associados. 

Para o 2º semestre de 2016, estão 
programadas muitas mais atividades, 
nomeadamente a continuação dos en-
contros do Grupo de Cantares, “Dias do 
Desporto”, Sessões de Cinema, Rotei-
ros Turísticos, Almoços-Convívio, entre 
outras atividades, nas quais o convida-
mos a participar.

ÂngEla lourEnço
psicóloga clínica da drc da adEb

luís olivEira
neuropsicólogo na sede nacional da adEb

ACREDItAmos 
qUE EstAs AçõEs 
são PRomotoRAs 
DA PREvEnção, 
hABIlItAção, 
REABIlItAção E 
PARtICIPAção DAs 
PEssoAs Com DoEnçA 
UnIPolAR E BIPolAR.

“
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de humor

projeto: ADeb-inr 2016

No ano de 2016, no âmbito dos 
Programas de Financiamento 
a Projetos do Instituto Nacional 
para a Reabilitação - INR, a As-

sociação de Apoio aos Doentes Depressi-
vos e Bipolares - ADEB, propôs-se dina-
mizar o projeto “Intervenção Psicossocial 
à Família nas Crises de Perturbação de 
Humor”, o qual foi aprovado. 

Este projeto tem como objetivo re-
alizar uma intervenção psicossocial 
às famílias quando um dos elementos 
tem um episódio grave de Perturbação 
de Humor, em que são avaliadas as 
necessidades primárias, procurando 
respostas sociais e de saúde na comu-
nidade, bem como o encaminhamento 
para os serviços da ADEB. Pretende-se 
minimizar as consequências da crise, 
promovendo o suporte e autonomia da 
família. É de referir que este projeto vai 
de encontro à alínea d) do ponto 1 do 
artigo 5º (Atividades) dos Estatutos da 
ADEB- “apoio aos familiares e outros 
cuidadores com vista à reintegração 
familiar”. 

Deste modo, no decorrer do ano de 
2016 e, de acordo com as valências da 
ADEB, desenvolvermos os seguintes 
serviços: 

- SOS: Sentir ADEB- Meio de apoio 
à distância mais acessível e prático, 
para que as pessoas, em estado de an-
gústia, ansiedade e ideações suicidas, 
obtenham informações sobre a doença 
Unipolar e Bipolar, tendo em vista aju-
dar a atenuar o sofrimento;

- Avaliação Primária Social e Clí-
nica (APSC) às famílias que, pela pri-
meira vez, tem um contacto presencial 
com a ADEB, sendo-lhe proporcionado 
especialmente um apoio psicossocial, 
tendo em conta as suas necessidades 
e expectativas, nas vertentes sociofa-

miliar, profissional, social e psicológi-
ca, a fim de ser integrado nas valências 
instituídas e atividades programadas;

- Sessões de Apoio Psicossocial 
à Célula Familiar (SAPCF)- A ADEB 
garante aos cuidadores que nos pro-
curam o acesso a valências que per-
mitem melhorar a relação destes com 
o seu familiar, companheiro ou amigo 
com a patologia Unipolar ou Bipolar, a 
obterem um melhor conhecimento so-
bre a doença e uma atitude mais posi-
tiva e enquadrada face á problemática 
existente;

- Serviço de Apoio Domiciliário em 
Saúde Mental (SAD) - Resposta social 
e clínica que consiste na prestação 
de apoio psicossocial individualizado 
e personalizado no domicílio a asso-
ciados e/ou às suas famílias que, por 
motivo de doença Unipolar ou Bipolar 
ou outro impedimento de força maior, 
não possam assegurar temporária ou 
permanentemente a satisfação das 
necessidades de apoio psicossocial 
nas instalações da sede nacional e de-
legações da ADEB;

- Sessões Psicopedagógicas (SPP) 
(Algarve, Alentejo e Centro), em parceria 
com os hospitais, autarquias, estabeleci-
mentos de ensino e outras entidades a 
fim de informar, sensibilizar e elevar o 
conhecimento dos associados e comuni-
dade em geral acerca de temáticas em 
torno das patologias Unipolar e Bipolar;

- Serviço Social (SS)- Sessões indi-
viduais que têm como objetivo promo-
ver o desenvolvimento e a mudança so-
cial, a coesão social, o empowerment e 
a promoção da pessoa, relacionando-a 
com as estruturas sociais para respon-
der aos desafios da vida e à melhoria 
do bem-estar social;

- Grupos Psicoeducativos (GPE) 

para familiares, nos quais os partici-
pantes são familiares de pessoas com 
Perturbações de Humor. Estes gru-
pos têm como objetivos reconhecer 
e aceitar as perturbações de humor; 
desenvolver expectativas realistas face 
às Perturbações de Humor; atenuar o 
isolamento da família face à proble-
mática; aumento do bem-estar emo-
cional, psicológico, social e familiar e 
melhoria da qualidade de vida. 

- Grupos de Ajuda Mútua (GAM) 
de Familiares- Uma das formas tera-
pêuticas de Reabilitação Psicossocial, 
permitindo o acesso a um espaço de 
partilha de experiências e saberes, no 
combate ao estigma, solidão e isola-
mento, tendo em vista mais ganhos de 
saúde e qualidade. São grupos homo-
géneos no sentido em que os seus par-
ticipantes passam ou passaram pela 
mesma experiência de vida, derivada 
de serem familiares ou cuidadores de 
alguém que sofre de Depressão ou  
doença Bipolar. 

Em suma, através do desenvolvimen-
to dos serviços acima retratados, esta 
intervenção multidisciplinar pretende ser 
uma forma de ajuda à pessoa e à família 
aquando do episódio da crise derivado das 
patologias Unipolar e Bipolar. Tem como 
o objetivo amenizar os efeitos negativos, 
sejam físicos, psíquicos ou sociais em 
prol da mais e melhor qualidade de vida.

* GPE familiares teve início em 
outubro 2016, numa colaboração ADEB-
UAL (Universidade Autónoma de Lisboa).

cÁrMEn gonçalvEs
assistente social na sede nacional da adEb

sérgio paixão
psicólogo clínico na sede nacional da adEb

SOS:
Sentir 
ADEB
192

APSC

28

SAPCF

22

SAD

2

SPP

26

SS

15

GPE 
Familia-
res
*

GAM 
Fami-
liares
8
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Bipolar”

projeto: ADeb-inr 2016

No quadro dos Programas de 
Financiamento do Instituto 
Nacional de Reabilitação – 
INR, a Associação de apoio 

aos Doentes Depressivos e Bipolares 
– ADEB propôs-se dinamizar o Projeto 
“Reabilitar, Cuidar e Habilitar pessoas 
com Depressão e Doença Bipolar”. Os 
alicerces deste Projeto têm como base 
os objetivos principais da ADEB:

a) Implementar respostas de cui-
dados continuados integrados de saú-
de mental destinadas a pessoas com 
o diagnóstico da doença Unipolar e 
Bipolar e outras comorbilidades as-
sociadas, de que resulte incapacidade 
psicossocial e que se encontrem em 
situação de dependência, cujas res-
postas estão previstas na Lei; 

b) Promover, educar e formar, de 
forma especializada, na área da Saúde 
Mental, tendo em vista divulgar e ele-
var o conhecimento das pessoas com o 
diagnóstico de doenças Unipolar e Bi-
polar e seus familiares ou cuidadores 
para a prevenção e (re)habilitação; 

c) Apoiar e orientar os jovens e 
adultos associados da ADEB em situ-
ação de desemprego, no percurso de 
inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho em cooperação com as unida-
des locais do IEFP, I.P.; 

Por isso, abrange os seguintes ob-
jetivos secundários:

a) Avaliação Primária Social e Clíni-
ca – (APSC), quando o utente, pela pri-
meira vez, tem um contacto presencial 
com a ADEB, sendo-lhe proporcionado 
especialmente um apoio psicossocial, 
de acordo com o diagnóstico médico, 
tendo em conta as suas necessidades 
e expetativas, nas vertentes sociofami-
liar, profissional, social e psicológica, a 
fim de ser integrado nas valências ins-
tituídas e atividades programadas; 

b) Cuidados Continuados Integra-
dos de saúde Mental – CCISM: Promo-

ver a aquisição de competências e de 
autocuidado, atividades da vida diária, 
relacionamento interpessoal, psicoe-
ducação, integração social e profissio-
nal e participação na comunidade. 

c) Psicoterapia Cognitivo-compor-
tamental - Linha da psicoterapia que 
promove uma diversidade de aborda-
gens, com vista ao desenvolvimento 
de estratégias e instrumentos para 
lidar com situações problemáticas, 
dificuldades pessoais e promover pen-
samentos adaptativos no quadro das 
doenças Unipolar e Bipolar;

Este projeto também pretende di-
namizar os seguintes grupos terapêu-
ticos:

a) Grupos Psicoeducativos – GPE, de 
forma a melhorar a adesão à terapêuti-
ca farmacológica; reconhecer os sinto-
mas de recaídas precedentes e prevenir 
as futuras; promover a consciencializa-
ção e proporcionar aos associados, fa-
miliares e cuidados aptidões para lidar 
com a doença unipolar e bipolar

b) Grupos Terapêuticos de Stress 
e Ansiedade – GTSA, que tem por ob-
jectivo mudar e reestruturar padrões 
de pensamento, aprender técnicas de 
relaxamento e promover técnicas de 

assertividade e de afirmação pessoal
c) Grupos de Prevenção de Ideação 

e Comportamento Suicida – GPICS, 
que abordam este fenómeno complexo 
e multidimensional de ordem psicopa-
tológica, antropológica, psicológica e 
social.

Finalmente, promove o apoio e 
orientação profissional com base nas 
seguintes atividades:

a) Ações de apoio à procura ativa de 
emprego

b) Captação e divulgação de ofertas 
de emprego e apoio à colocação

c) Divulgação de medidas de apoio 
ao emprego e formação profissional e 
apoio ao encaminhamento de candida-
tos

d) Encaminhamento para ações 
promotoras de empregabilidade.

Assim, no primeiro semestre deste 
ano, a ADEB já apoiou 279 pessoas ao ní-
vel nacional com a seguinte distribuição: 

Embora ainda seja prematuro ava-
liar os ganhos de saúde alcançados, 
temos a certeza que este projeto de 
Reabilitação Psicossocial vai de encon-
tro às diretrizes do Plano Nacional de 
Saúde Mental 2007-2016.

lídia ÁguEda
psicóloga clínica da drn da adEb
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Atelier de Desenho

Durante o mês de Maio e Junho de 
2016, à semelhança dos anos anterio-
res, a Delegação Norte da ADEB dina-
mizou um workshop de artes plásticas, 
enquadrado no âmbito da valência das 
Actividades Culturais e Recreativas, 
com o intuito dos formandos adquiri-
rem conhecimentos sobre o conceito 
de espaço 2D e 3D, Noções básicas de 
Perspectiva, Análise e Representação 
de objectos e sua estrutura no espaço 
3D através da linha, análise e repre-
sentação dos valores luministicos e 
textura dos objectos. 

Contamos com a colaboração habi-
tual do formador Fernando Silva, licen-
ciado em Belas Artes, ramo Pintura, 
pela Universidade do Porto.  

As sessões decorreram nas insta-
lações da Delegação Norte da ADEB, 
com periodicidade bi-semanal, perfa-
zendo um total de 8 sessões e os ma-
teriais utilizados para a execução dos 
trabalhos incidiram nos lápis, papel de 
diversos tamanhos, borrachas bran-
cas, placas PVC e molas. Inscreveram-
-se para o Workshop 8 pessoas, sendo 
7 do sexo feminino e 1 do sexo mascu-
lino.

Ao longo das sessões, a frequência 
de presenças foi relativamente constante, 
factor representativo do agrado em geral 
do workshop por parte dos participantes.

No que concerne à avaliação do 
workshop, 90% dos participantes ava-
liaram as sessões como Muito Ade-
quadas e 10% como Adequadas, da 
mesma forma que avaliaram o grau de 
conhecimento como Muito Satisfeitos 
e apenas 10% como Satisfeito. Como 
principais sugestões, os participantes 
apontaram como “enriquecedor”, “tal-
vez mais aulas”, “a repetir”. 

Na ultima sessão, todos os parti-
cipantes, juntamente com o formador, 
procederam à exposição de todos os 
trabalhos produzidos no Atelier, nas ins-
talações da Delegação Norte da ADEB, 
conforme se pode observar a seguir. 

diana aguiar
psicóloga clínica da drn da adEb
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A minha doença bipolar tipo II começa na infância, com 
um episódio da primária que a memória bloqueou até à 
2ª fase da adolescência. Era uma criança inteligente e fe-
liz mas mentalmente bloqueada o que me tornava tímida 
e fechada. Desde cedo os meus pais andaram comigo em 
psicólogos que nada diagnosticavam. Lembro-me de um até 
me perguntar: “Susanita, porque olhas tão para baixo? Há 
algum gatinho aí?” Pelo que os meus pais relatavam a todos 
os médicos, eu fazia desenhos e os psicólogos diziam que 
estava tudo bem. Mesmo o facto de  eu durante o sono gritar 
muito.  Depois de muitas sessões de psicologia “por fim” 
alguém decidiu dar-me alta.

Claro, a adolescência previa-se complicada! Lembro-me 
que no secundário chorava e tinha sempre um rosto muito fe-
chado. Comecei a ser seguida por uma psiquiatra. Só era feliz na 
terra do meu pai, onde passávamos o mês de Agosto e algumas 
pequenas férias durante o ano. Na aldeia que me via crescer, aí 
eu era feliz. De resto, meus dias eram tristes e sem sentido, foi 
então que tive um internamento de 24h no Júlio de Matos, por 
um quase coma alcoólico. A intenção era o suicídio…!

A adolescência nesta fase foi rebelde e caricata, mas re-
conheço o trabalho da psiquiatra de que me acompanhava. 
Possivelmente hoje seria uma mulher desajustada da so-
ciedade.

Entretanto licenciei-me em Relações Internacionais. Traba-
lhava de dia e estudava de noite, sem qualquer dificuldade, sen-
do que no segundo ano da faculdade nasceu o meu primeiro so-
brinho com uma paralisia cerebral provocada no parto. Foi uma 
situação terrível que nos bateu à porta, para mim e para toda a 
família. Nessa fase tirava folgas durante a semana, para ir com 
o menino e a minha mãe aos tratamentos. Assim colaborava 
com a minha irmã, que só  folgava aos fins de semana.  Andava 
mais que esgotada sempre a dormir pouco, isso foi uma ca-
racterística que sempre me acompanhou, mas aguentava-me.

Não ir às aulas era o meu menor problema. Uma vez que 
aprender não era um obstáculo. Fiz a licenciatura sem per-
der uma única cadeira. Uns dias andava bem, outros andava 
muito, muito em baixo.

Anos mais tarde o episódio da infância de que atrás re-
feri, surgiu num pesadelo, em que acordei a chorar compul-
sivamente. Comecei a investigar sobre psicologia e psiquia-
tria, uma vez que já tinha abandonado as consultas e num 
artigo sobre características e sintomatologias de diversos 
tipos de bipolares. Eu encaixava-me no Tipo II.

Voltei à médica e revelei-lhe a minha pesquisa. O meu 
auto-diagnóstico estava certo. Mesmo assim achava que 
não seria um medicamento que me iria resolver a vida, eu 
sabia o que tinha e iria ultrapassar, mas há minha maneira! 
Engano meu!

Tive fases mistas. Conversava muito com desconheci-
dos, gastava dinheiro compulsivamente, sempre em futi-
lidades, nunca em coisas de valor. Pensava mais depressa 

que o normal, embora o discurso fosse articulado era um 
pouco acelerado. Numa das crises meti-me, de noite, a ca-
minho da terra do meu pai, contra vontade da minha família, 
mas nada puderam fazer porque eu já era maior e não auto-
rizava que interferissem na minha vida.  Demorei 8h a fazer 
350km, habitualmente não demoramos mais de 4h. Nem sei 
como o tempo passou! Creio que me perdi,  pelo menos te-
nho a noção de que não fui pelo caminho habitual. Quando  
cheguei a casa, acendi a TV pensando que a apresentadora 
estava a falar comigo…! Nessa mesma noite os meus pais 
foram buscar-me.

Enfim uma série de episódios próprios desta patologia 
enquanto não é aceite e devidamente controlada. Por fim 
admiti a minha doença e fui seguida no CINTRA. Em 2007 
já estava no emprego, onde permaneço até hoje. Em 2014 
casei e depois de muitos conflitos, divorciei-me. Aí tive mais 
uma fase mista e foi a que mais me custou. 

Decidi pensar mais em mim. No final de 2015 e após 
muita insistência dos meus pais e ainda mais relutância 
minha, que recusava permanentemente receber ajuda, fui 
internada na Casa de Saúde da Idanha em consequência do 
divórcio. Permaneci lá por duas semanas, mas foi a decisão 
correta. Melhorei muito. Assim que saí fiz um compromisso 
comigo própria: “A partir de hoje venha o que vier eu hei-de 
ser mulher para pedir ajuda.” E cá estou, quero viver a mi-
nha vida em pleno, resolvendo o que tiver que resolver sem-
pre com otimismo e fazendo uso da razão. Tenho sempre a 
ajuda da minha família, pai, mãe, irmã e cunhado. E tenho  
três sobrinhos que me dão muita alegria. A doença está em 
fase de remissão. Continuo a ser seguida na ADEB, pelo Dr. 
Sérgio Paixão, e em Psiquiatria pela Dra. Ana Santa Clara.

Tenho uma vida dita saudável, penso primeiro em mim, 
nunca descurando os meus familiares, amigos e colegas de 
trabalho ou outros. Levo o meu próprio almoço, faço desporto 
logo pela manhã para não interferir com o meu ritmo de sono 
dedico-me a causas de solidariedade, oiço música calma e 
pretendo acabar o meu mestrado. O resto a Deus pertence.

Como disse uma médica de família: “Bipolares todos nós 
somos, uns mais,  outros menos! E se tivermos que tomar 
um comprimido para andarmos equilibrados qual é o pro-
blema?” Ao que eu respondi: “Se esse for o meu “drama” 
que assim seja! 

Decidi publicamente admitir a minha doença e dou a 
cara por esta causa, sendo contra o estigma das doenças do 

foro psiquiátrico, às quais qualquer 
um está sujeito, independentemente 
da sua condição económica, social 
ou outra. 

Susana Lança Rodrigues
Sócia nº 4092

Lisboa, 6 de Outubro de 2016
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Vou Falar-vos Hoje da Minha Doença: Ser Bipolar

Meus amigos e amigas, não pensem que ser bipolar é 
ir ao polo norte visitar os esquimózinhos e depois voar ou 
navegar até ao polo sul para ver a Antártida. Nada disso. Ser 
bipolar não é andar a fazer viagens entre o norte e o sul. Ou 
melhor, em sentido figurado até pode ser, pois isso significa 
que num determinado dia estamos “na maior” numa onda 
muito boa, e no dia seguinte, estamos tristes e deprimidos.

Há muito para contar sobre este assunto. Começaria por 
falar de mim pois é o “caso” que melhor conheço, apesar de 
ter vários amigos bipolares.

Como começou tudo isto? Perguntarão vocês, cheios de 
curiosidade. E fazem bem porque tudo na vida tem uma causa 
– ou várias causas – e depois terá também as respectivas con-
sequências. Vamos devagar. Vou dizer-vos que no meu caso 
tudo começou quando eu tinha 17 anos e senti uma grande 
paixão por alguém. Nessa altura vivi num estado de grande 
euforia. Parecia que o mundo girava à minha volta. O que 
acontece é que foi “sol de pouca dura”. Isto é, foi uma paixão 
que durou pouco pois, logo a seguir, entrou-me uma grande 
depressão pela alma dentro. Estava em sofrimento e não quis 
“incomodar ninguém”. Nem pais, nem irmãs, nem amigas. 
Ninguém! Aqui começou o meu primeiro erro pois talvez tives-
se tido a ajuda que precisava, e se calhar tudo seria diferente. 
Mas não vale a pena agora estar a pensar nisso porque neste 
momento tenho é de superar algumas situações.

Falava do amor não correspondido mas não pensem que 
foi só isso que me causou a “depré”, pois enganam-se. É 
que na Escola onde eu andei – o Instituto Espanhol de Lis-
boa – do 1º ano ao 12º ano, houve algumas injustiças que 
senti por parte de alguns professores e professoras. Sim, 
senti-me injustiçada pois merecia, em muitas disciplinas 
notas bastante mais elevadas daquelas que me deram. E 
as injustiças fizeram-me sofrer muito. Outra coisa que me 
deprimiu muito foi a morte dos meus avós, quase ao mes-

mo tempo. Gostava muito de ambos e senti enormemente a 
falta deles, assim como senti, em 1997, tinha então 9 anos, 
quando no final do mês de Agosto estando eu em Tarifa (Es-
panha) me inteirei da morte de Lady Di num acidente de au-
tomóvel em Paris.

Enfim, foi um acumular de tristezas que eu não fui capaz 
de superar que acabou por me levar ao meu 1º internamen-
to, na Ajuda. Nessa altura andava cheia de psicoses e de 
delírios. Parece que fiquei tão bloqueada que durante algum 
tempo, deixei de comunicar com o mundo.

Entretanto, graças à ajuda da minha família, fui, pouco 
e pouco recuperando forças – estava muito magrinha – e 
comecei a sentir-me melhor. Claro que não foi apenas gra-
ças à minha família que recuperei, seria eu também injusta 
se não referisse aqui os médicos, os psicólogos, as enfer-
meiras, o pessoal do hospital que me ajudou imenso. Até 
alguns doentes que lá estavam internados como eu, foram 
excepcionais e hei-de me lembrar sempre deles com muita 
gratidão. Como a Suzete e a Vanda.

Uma coisa aprendi desde muito cedo com a minha doen-
ça, meus caros amigos e amigas: é que eu vou ter de con-
viver com ela até ao final da minha vida pois, por enquanto, 
não tem uma cura a 100%. Aprendi que conviver com ela 
seria tomar todos os dias a medicamentação que os médi-
cos fazem. Numa palavra, não posso nunca deixar de tomar 
os medicamentos que me receitam, a menos que, um dia, 
algum médico ou médica descubra o remédio para a minha 
doença. Tudo é possível, e a ultima coisa que devemos per-
der é esperança… Bem mas agora vou fazer um intervalo 
pois tenho mais coisas para contar, como por exemplo, por-
que e como é que deixei de ouvir as “vozes” que me “marte-
lavam” a cabeça. Essa vai ser a parte seguinte que poderei 
chamar: “ A morte dos estúpidos Fiozinhos”.

Isabel Rivero Machado, sócia da ADEB nº3860, 
com a colaboração do pai

Matar o estigma

23

re
vi

st
A 

bi
po

lA
r

Vítor Colaço Santos
Sócio da ADEB nº2518

Não t’auto-minimízes, 

sai da fila dos infelizes...

Mata o estigma,

suicida o auto-estigma!

Não queiras o enigma

qu’é tua inimiga(o)

e não pode viver contigo.

Tudo isto é como uma 
porta de fogo,

à tua frente / para sem-
pre...

um sufoco.

Cria! / Cria!, desenhando, 
esculpindo, cantando, jar-
dinando, pintando, lendo 
ou escrevendo - Mas, Cria!

E o teu espírito já garga-
lhava - ria!

Anima-te!

Recicla-te!

Religa-te!

Destrói-te... / e Recons-
trói-te!

Reconstrói-te ainda com 
mais Energia!

Com mais veia,

mais Alma!

sereno, na calma...

quanto baste - tu tens  
A DIVINA CENTELHA!

A chama!

que clama

por ti, por nós - por outro 
panorama.

Viva a nossa enamorada / 
a Vida!

Que é muito Querida! 

Viva Sempre a VIDA!!!




