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E A GRAVIDEZ

PERTURBAÇÕES 
DO 

HUMOR

Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 25 de Novembro de 
2017, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa, Av. De 
Ceuta, Edifício Urbiceuta, 1350-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Programa de Ação para o ano de 2018;
Das 11:45 às 12:30 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “As Perturbações do Humor e a  
       Gravidez”- Dra. Helena Esteves, Médica Psiquiatra

Das 12:30 às 13:30 Horas: Debate
DAS 13:30 às 15:00 Horas: Almoço Convívio

A DEPRESSÃO É UMA 
DOENÇA QUE SE 

TRATA
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Caros Associados,

A ADEB, desde 1991, procura ter um papel na comunidade promotor de 
informação, psicoeducação e combate ao estigma, na doença unipolar e bipolar. 
Decorrente da nossa experiência, constatamos que o aumento da literacia 
em saúde mental corresponde a um aumento no auto cuidado, possibilitando 
escolhas mais adequadas e eficazes na procura de estabilidade, de uma melhor 
integração social, familiar e profissional e de mais qualidade de vida. No decorrer 
do ciclo da vida, a ADEB não podia deixar de voltar a abordar o tema da gravidez e 
maternidade, como uma parte fulcral de uma vivência saudável e plena.

O desejo de ser mãe surge, na maioria das mulheres, e é considerado como 
fazendo parte da natureza humana. Quando a pessoa tem o diagnóstico de 
Depressão ou Doença Bipolar este desejo pode motivar preocupação e apreensão 
relativamente à possibilidade de o conseguir concretizar. Assim, torna-se 
fundamental o planeamento e acompanhamento das mulheres que pretendem 
engravidar.

O artigo “As Perturbações de Humor e Gravidez” pretende informar sobre os 
cuidados a ter no planeamento, seguimento da gravidez e pós-parto, reforçando 
a ideia de que as perturbações do humor não são incompatíveis com este 
acontecimento que é sinónimo de alegria e continuidade da existência humana.

Esta revista procura chamar a atenção para os cuidados essenciais que passam 
pelo apoio médico, psicológico e familiar, e assim proporcionar uma consciência 
mais responsável, que se traduza numa atitude pro ativa e facilitadora da vivência 
da gravidez e maternidade. 

A ADEB continua a investir na promoção da saúde mental, através do 
desenvolvimento das suas valências, salientando o trabalho e dedicação de 
um coletivo de dirigentes, trabalhadores técnicos e administrativos da ADEB, 
colaboradores e voluntariado social, os quais vêm dando continuidade aos 
objetivos, valores e missão definidos pela nossa associação, desde a sua fundação.

Relembramos a importância da presença de todos os associados na Assembleia 
Geral Ordinária, seguida de um Colóquio subordinado ao tema da capa da revista, 
cuja convocatória e ordem de trabalhos se encontra publicada na contra capa.

SÍNTESE DO ESTATUTO EDITORIAL

Índice
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Dra. Renata Frazão
Vice-Diretora da Revista Bipolar / Psicóloga Clínica da ADEB

Dra. Ana Barrincha
Psicóloga Clínica da ADEB

ESCREVA E DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

GRAVIDEZ NA DOENÇA UNIPOLAR E BIPOLAR

A ADEB inclui neste número da Revista Bipolar a acessibilidade das imagens a pessoas cegas.
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O facto de se sofrer de 
uma doença psiqui-
átrica depressiva ou 
bipolar não impede de 

ter filhos. Eventuais riscos acres-
cidos, motivados pela doença e 
pelos fármacos que se utilizam, 
obrigam a um acompanhamento 
médico mais cauteloso, no pla-
neamento da gravidez, no seu se-
guimento e no período pós-parto. 

Desde logo se sabe que a boa 
relação da família é uma condi-
ção que favorece a estabilidade e 
bem-estar, que propicia uma gra-
videz desejada e feliz. A doença 
será um obstáculo menor desde 

que se respeitem certas regras.
É aconselhável o reforço de 

hábitos saudáveis, com evita-
mento do tabaco, álcool, produtos 
de ervanária e drogas.

O planeamento da gravidez 
é de um modo geral questão da 
família e de manifesta vontade 
da mulher, futura mãe, e do seu 
companheiro. A consulta de me-
dicina familiar pode ser o ponto 
de começo. Naturalmente, sendo 
seguida em consultas de psiquia-
tria, será importante a informa-
ção colhida no especialista. O ter-
ceiro polo, da maior importância, 
será o seguimento em gineco-

logia-obstetrícia numa gravidez 
com fatores de risco.

No planeamento da gravidez, 
em face de uma doença bipolar 
ou depressiva com crises mode-
radas e pouco frequentes, é mais 
fácil o procedimento médico do 
que em casos de maior gravida-
de, que envolvem acrescidos ris-
cos. Nos casos leves ou modera-
dos pode diminuir-se muito gra-
dualmente a medicação estabili-
zadora no período que antecede a 
provável fecundação. Com doses 
mais baixas no primeiro trimes-
tre, ou uma cuidadosa suspen-
são, eliminam-se os riscos dos 

AS PERTURBAÇÕES DO HUMOR
e a Gravidez
JOSÉ MANUEL JARA
Médico Psiquiatra - Presidente da Assembleia Geral da ADEB

É importante para si, que sofre de Perturbação Bipolar ou Depressão              
Recorrente, obter Informação sobre problemas que se colocam durante a 

Gravidez. O aconselhamento pode decorrer no âmbito do planeamento             
familiar com a participação do seu companheiro

Legenda de imagem: Barriga de grávida abraçada pela própria e por um par de mãos masculinas.
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4 fármacos. Mas tal procedimento 
é totalmente desaconselhado em 
casos mais sérios de doença bi-
polar ou depressiva. 

Os medicamentos estabiliza-
dores podem ter efeitos indesejá-
veis para o desenvolvimento em-
brionário, a ponderar com o risco 
da sua diminuição ou interrupção, 
que poderá levar a uma grave re-
corrência da doença psiquiátrica 
durante a gravidez.  

Erro maior é a mulher inter-
romper a medicação abrupta-
mente por sua iniciativa logo que 
sabe que está grávida. Qualquer 
decisão terá de ser tomada em 
consulta médica. 

Segue-se uma informação 
muito sumária sobre os efeitos 
nocivos para o desenvolvimento 
embrionário dos fármacos utili-
zados nas perturbações do hu-
mor.

Os sais de lítio têm uma maior 
incidência de efeitos indesejáveis 
no primeiro trimestre, numa per-
centagem de 0,05 a 0,1%, abaixo 
do que se julgou. Mas obriga a 
uma vigilância acrescida do se-
guimento da gravidez e do desen-
volvimento embrionário no plano 
cardiológico.

Os anticonvulsivantes esta-
bilizadores do humor têm maior 
nocividade nas primeiras sema-
nas da gravidez. O ácido valpróico 
pode provocar defeitos no tubo 
neural num valor entre 3 e 6%. 
Este efeito pode ser minimizado 
por redução da dose e pela admi-
nistração de ácido fólico antes da 
gravidez. A carbamazepina envol-
ve um risco de produzir spina bífi-
da de 0,5 a 1%. A Lamotrigina tem 
uma segurança maior durante a 
gravidez.

Em relação aos antipsicóticos 
atípicos, há que ter cuidado com 
o risco de hiperglicemia e de au-
mento da prolactina para a ris-
peridona, fatores negativos para 
a saúde da mulher e o curso da 
gravidez.

Não há provas de efeitos te-
ratogénicos dos fármacos anti-
depressivos, mas aconselha-se 
a sua utilização em função da 
gravidade da doença, em caso 
de doença depressiva unipolar. 
Sabe-se que a ocorrência de de-
pressão na gravidez irá ter sé-
rio impacto na relação afetiva da 
mãe com o recém-nascido. 

Caso durante a gravidez so-
brevenha um episódio de doença 

terá de ser tratado com a maior 
brevidade, como noutros casos, 
respeitando algumas regras que 
não são aqui desenvolvidas.

O período após o parto é de 
maior risco para a ocorrência de 
episódios das doenças do humor. 
Há que ter uma atitude preven-
tiva, mantendo agora com maior 
liberdade a medicação preventiva 
adequada. O aleitamento poderá 
ser suspenso em caso de neces-
sidade. Todos os fármacos utili-
zados no tratamento destas do-
enças são excretados no leite ma-
terno, em quantidades pequenas, 
problema que deve merecer a 
atenção da/o médica/o para ado-
tar a solução mais conveniente. 
Não se deve minimizar a necessi-
dade de um sono reparador para 
a mãe. Uma alteração do sono 
pode levar a um “esgotamento” e 
ser fator de desencadeamento de 
novo episódio da doença. 

Por fim, nesta informação su-
mária, deve ter o maior valor o 
ambiente de calor humano, afeto 
e entreajuda da família, agora com 
mais um ente desejado e amado. 
O apoio psicológico é um fator de 
estabilização do maior significado 
como o bom senso dita.

Legenda de imagem: Mão segura várias lamelas de comprimidos.



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

5

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, a depressão será a segun-
da causa de incapacidade em 2020 e 
prevê-se que em 2030 seja a primeira 
causa de mortalidade e morbilidade 
a nível mundial (World Federation for 
Mental Health, WFMH, 2012). A depres-
são é um estado intenso e pervasivo 
de sofrimento. Dado que as recaídas 
em estados depressivos ocorrem com 
elevada frequência, é de primordial 
importância reconhecer, identificar 
os primeiros sinais e procurar ajuda – 
médica, psicológica, de amigos - para 
que o seu tratamento se inicie o mais 
precocemente possível. Apresenta-se 
como um estado que tende a ser recor-
rente e frequentemente crónico, sendo 
necessário, muitas vezes, terapêuti-
ca médica, psicoterapia e até outras 
ações complementares (como Grupos 
Psicoeducativos), durante vários anos, 
incentivando-se a inclusão de familia-
res, amigos, entidades patronais – tão 
nucleares para o bem estar - muitas 
vezes desinformados, outras vezes 
partilhando o “peso” destes estados 
dolorosos.

1. O que é a depressão?
2. Qual a frequência?
3. Quais as causas?
4. O que fazer?
a) Terapêutica com medicamentos 

antidepressivos
• Diferenças entre os antidepressi-

vos
• Os antidepressivos são drogas?
• Quanto tempo demoram os anti-

depressivos a atuar?
• Que sintomas os antidepressivos 

melhoram?
• Em que doses se tomam os anti-

depressivos?
• Os antidepressivos são sempre 

eficazes?
b) Electroconvulsioterapia
c) Intervenção Psicológica
d) Outras intervenções comple-

mentares

5. Frases que NÃO SE DEVEM DI-
ZER a uma pessoa em depressão

6. Frases de apoio à pessoa em de-
pressão

1. O que é a depressão?
A depressão é uma perturbação do 

estado do humor que atinge a esfera 
dos interesses, da vontade, da capaci-
dade cognitiva e a regulação dos instin-
tos. Não deve ser confundida com sen-
timentos de alguma tristeza (o “estar 
em baixo” ou “desmoralizado”), geral-
mente em resposta a acontecimentos 
marcantes da vida, que passam com 
o tempo e que, geralmente, não impe-
dem a pessoa de ter uma vida de acor-
do com o que pretende e com um estilo 
protetor do próprio. Na depressão, os 
sintomas tendem a persistir durante 
um certo tempo (pelo menos, duas se-
manas seguidas, durante a maior parte 
dos dias e do dia) e podem agrupar-se 
de forma variável em cada pessoa, sen-
do os mais frequentes os seguintes:

• Sentimentos de tristeza, vazio e 
aborrecimento;

•  Sensações de irritabilidade, ten-
são ou agitação;

•  Sensações de aflição, preocupa-
ção, insegurança e medos, contudo, os 
receios tendem a ser infundados;

•  Diminuição da energia, fadiga e 
lentidão;

•  Perda de interesse e prazer nas 
atividades diárias;

•  Perturbações do apetite, do sono, 
do desejo sexual, e variações significa-
tivas do peso (mais frequentemente no 
sentido da diminuição podendo contudo 
ocorrer aumento);

•  Pessimismo e perda de esperan-
ça;

•  Sentimentos de culpa, de auto 
desvalorização e ruína, que podem 
atingir uma dimensão delirante (sem 
fundamento real);

•  Alterações da concentração, me-
mória e raciocínio;

•  Sintomas físicos não devidos a 
outra doença (dores de cabeça, per-
turbações digestivas, dor crónica, mal 
estar geral);

•  Ideias de morte e tentativas de 
suicídio.

Exemplos
“Não ligo a nada, nada, nada... nada 

me alegra, sem gosto, nem de me ar-
ranjar, nem de sair, nada... não tenho 
vontade de fazer a minha vida”

“Fastio, desencanto, aborrecimen-
to...”

“Não tenho alegria nenhuma, tanta 
tristeza... não tenho mais cura... quero 
morrer, andar neste mundo não dá in-
teresse nenhum.”

“Estou cansado, muito cansado... 
não faço nada de jeito...”

“Sinto a cabeça oca, sinto-me em-
pedernida, comprimida, um aperto 
grande por toda a cabeça.”

“A minha cabeça está fraca, a me-
mória está gasta...”

“Choro sozinho, outras vezes é um 
aperto que não me deixa chorar...”

Estes sintomas perturbam signi-
ficativamente o rendimento no traba-
lho, a vida familiar e o simples existir 
da pessoa, que sofre intensamente. 
Há diferentes formas e graus de gra-
vidade de depressão. Em alguns casos, 
geralmente graves, os sintomas po-
dem surgir sem relação aparente com 
acontecimentos traumáticos da vida, 
sob forma de episódios que perduram 
por vários meses. Muitas vezes os epi-
sódios repetem-se ao longo da vida.

Noutros casos, a intensidade dos 
sintomas é menor, as pessoas vão con-
seguindo trabalhar, mas permanecem 
com uma sensação de fadiga, tristeza, 
desinteresse e tensão, que se arrasta 
durante anos. Estes estados são desig-
nados por estados distímicos.

Por vezes, a pessoa não se sente 
triste, manifestando-se, então, a de-
pressão por sintomas, como a irritabi-

A Depressão é uma doença que se trata

Serafim Carvalho, Médico Psiquiatra 
José Manuel Jara, Médico Psiquiatra 
Inês Bandeira Cunha, Médica Psiquiatra 
Atualização: Março de 2017- Sónia Cherpe, Psicóloga Clínica Delegação Centro da ADEB

Este texto foi feito a pensar não só nas pessoas que têm experiência de depressão, mas também em todos os que com elas convivem. 
Este encontra-se disponível no site da ADEB: www.adeb.pt
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6 lidade, fadiga, dores várias, pressão no 
peito, insónia, perturbações gastroin-
testinais (náuseas, vómitos, diarreia, 
etc.), o que leva a pessoa a pensar que 
sofre de outros estados que não os de-
pressivos, dificultando o diagnóstico.

Algumas depressões, aparecem 
associadas a fases de excitação, eu-
foria, nos quais o estado do humor é 
persistentemente elevado, expansivo 
(entusiasmo incessante e indiscrimi-
nado) ou até, e também, irritável. São 
estados depressivos que se encontram 
relacionados com a perturbação bipo-
lar. Nas fases eufóricas, a auto estima 
das pessoas está engrandecida e existe 
uma certa perda de noção da realidade, 
que pode levar a pessoa, neste estado, 
a fazer gastos excessivos e a iniciar ne-
gócios incomportáveis.

A depressão é diagnosticada, con-
siderando o todo da pessoa, no sentido 
físico, psicológico e social.

Convém ter presente que os sinto-
mas depressivos podem fazer parte do 
quadro de outras doenças (Doença de 
Parkinson, Doenças da Tiroide, Suprar-
renal e outras); resultar do uso de cer-
tas substâncias (álcool e outras dro-
gas) e de alguns medicamentos (para 
a tensão arterial, hormonas e outros).

Por isso, o médico pesquisa não só 
os acontecimentos traumáticos da vida 
da pessoa, mas também os medica-
mentos que está a tomar, e a existência 
de outros contextos habitualmente as-
sociados à depressão. Uma boa parte 
das pessoas com outro tipo de doenças 
crónicas (p. ex., osteoarticulares, da 
pele ou cardiovasculares), podem vir a 
sofrer de depressão.

Certos períodos da vida, como a in-
fância, a adolescência e a senescência 
podem facilitar o desencadeamento de 
crises depressivas. Na mulher o perí-
odo pós-parto e a menopausa predis-
põem à depressão. Há casos em que a 
depressão está associada às estações 
do ano.

2. Qual a frequência?
Segundo a Organização Mundial de 

Saúde, estima-se que, globalmente, 
350 milhões de pessoas sofram de es-
tados depressivos.

“Em relação à morbilidade, são 
as doenças infeciosas, e as doenças 
mentais, nomeadamente a depressão, 
inclusivamente sobre as crianças e 
adolescentes, as mais frequentemente 
alvo de atenção” (Augusto, 2014; Mar-
ques, 2014; McKee, 2012; Mota, 2014; 
Duarte, 2015 in Acesso aos cuidados de 

saúde. Um direito em risco? Relatório 
de primavera, 2015).

A depressão pode afetar o ser hu-
mano em qualquer idade. Ao longo da 
vida, 25% das mulheres e 10% dos ho-
mens vêm a sofrer de depressão. Em 
cada momento, cerca de 6% da popu-
lação Portuguesa sofre de depressão.

3. Quais as causas? 
Ainda que não seja totalmente claro 

o que causa, especificamente, os esta-
dos depressivos, a investigação aponta 
para que seja uma combinação de fato-
res genéticos, biológicos, contextuais e 
psicológicos.

Existe uma predisposição heredi-
tária para alguns tipos de depressão, 
embora não se conheçam ainda as 
formas precisas dessa transmissão. 
Sabe-se, por exemplo, que em cer-
tas depressões, gémeos, separados à 
nascença, têm cerca de 70% a 80% de 
probabilidade de iniciar uma depres-

são, mesmo tendo vivido num ambiente 
diferente. O sistema serotoninérgico, 
particularmente o polimorfismo fun-
cional no gene transportador da sero-
tonina (5-HTTLPR), está significativa-
mente relacionado com a depressão e 
existem evidências suficientes sobre a 
sua interação com o contexto (Sheikh 
et al., 2008; Homberga & Hoveg, 2012).

Os conhecimentos atuais, permi-
tem evidenciar a existência de altera-
ções em algumas substâncias cere-
brais na depressão (neurotransmisso-
res, i.e., serotonina, noradrenalina ou 
dopamina).

Os acontecimentos traumáticos, 
adversos, da vida contribuem também 
para o aparecimento da depressão. 
Problemas familiares, o stress diário, 
ou não, a morte de alguém próximo, os 
estados de doença, uma crise financei-
ra, conflitos prolongados, podem fun-
cionar como precipitantes, ou facilita-

dores, de episódios depressivos.
O estilo atitudinal da pessoa para 

lidar com os acontecimentos da vida, e 
consequentemente com os estados de-
pressivos, podem também correlacio-
nar-se com uma maior predisposição, 
ou manutenção, para estados depres-
sivos.

4. O que fazer? 
O médico de clínica geral situa-se 

numa ação de primeira linha. Os mé-
dicos psiquiatras atendem os casos 
mais difíceis. A orientação terapêutica 
depende do tipo e gravidade da depres-
são, bem como da presença de outras 
doenças, medicações concomitantes e 
de outros fatores.

A intervenção de outros técnicos, 
como os enfermeiros, os psicólogos, 
assistentes sociais, terapeutas ocu-
pacionais, são ações complementares 
necessárias, sabendo-se que só as 
terapêuticas combinadas asseguram 
uma recuperação mais eficaz a longo 
prazo.

a) Terapêutica com medicamentos 
antidepressivos

É o tratamento médico mais utili-
zado e indicado para tratar as depres-
sões, sendo indispensável para a maio-
ria dos doentes deprimidos.

Início do tratamento: É um perí-
odo muito importante, que se segue 
ao diagnóstico da depressão. O mé-
dico seleciona o(s) medicamento(s) 
apropriado(s), indica as doses, informa 
sobre a evolução dos sintomas, dispo-
nibilizando-se para um contacto, caso 
seja necessário.

A motivação para o tratamento é 
essencial: uma interrupção precoce ou 
a redução das doses sem o consenti-
mento médico resulta num fracasso do 
tratamento. As melhorias registam-se, 
em geral, após 2 a 3 semanas de trata-
mento contínuo. Os efeitos secundários 
são um fator que também pode levar 
à interrupção da terapêutica. É muito 
importante que procure esclarecer to-
das as suas dúvidas com o seu médico 
acerca destes efeitos, para não pôr em 
causa o seu tratamento.

Em casos mais complicados, quan-
do não há apoio familiar, ou quando a 
gravidade da depressão assim o acon-
selhe, será necessário um internamen-
to hospitalar.

Para qualquer dúvida contacte o 
médico.

Fase de manutenção: Pode durar 6 
ou mais meses, dependendo da gravi-
dade e tipo de depressão.
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melhorias, consultas menos frequen-
tes e estabilização da dose terapêutica.

Prevenção de recaídas: Em certos 
casos é necessário manter o apoio te-
rapêutico muito mais prolongado do 
que o habitual, ou até de modo perma-
nente, para evitar que a doença não se 
agrave ou se instale de novo.

É de realçar que na Doença Depres-
siva é mais frequente haver tendência 
para episódios repetitivos, sendo o epi-
sódio depressivo único a “exceção”. Se 
a recorrência dos episódios é frequen-
te, justifica-se a prevenção psicofar-
macológica antidepressiva.

No caso dos episódios serem Bipo-
lares (crises de euforia alternando com 
períodos de depressão) a prevenção 
deverá ser feita com estabilizadores 
do humor, como o carbonato de lítio, o 
Valproato ou a Carbamazepina. Nestes 
casos a utilização prolongada de me-
dicamentos antidepressivos é prejudi-
cial, podendo ocasionar um aumento 
de crises.

Os fármacos antidepressivos são 
medicamentos cuja ação decorre no 
cérebro, modificando e corrigindo a 
transmissão neuro química em áreas 
do Sistema Nervoso que regulam o es-
tado do humor (o que equivale para o 
doente deprimido, a tristeza, angústia, 
desinteresse, desmotivação, falta de 
energia, alterações do sono e do ape-
tite e muitos outros sintomas). Os me-
dicamentos antidepressivos não atuam 
quando o estado do humor é normal.

Diferenças entre os antidepressi-
vos:

- Os antidepressivos pertencem a 
grupos farmacológicos diferentes, com 
diferentes mecanismos de atuação no 
cérebro.

- Perfil de ação terapêutica diferen-
te, (sendo uns mais ativadores melho-
rando mais a inação, a falta de energia 

e lentificação), outros melhores para a 
angústia ou a agitação que podem ser 
proeminentes no quadro clínico.

- Importantes diferenças nos efei-
tos secundários (indesejáveis), os quais 
podem contraindicar alguns dos anti-
depressivos em função desses efeitos 
adversos, tendo em conta a idade, a 
tolerância, outras doenças que possam 
coexistir com a depressão, contrain-
dicações formais, etc. É importante 
que o médico saiba de outras doenças, 
como, por exemplo, as cardíacas, as 
dos olhos, da próstata, etc. É importan-
te dar a conhecer medicamentos que 
se tomem regularmente e antidepres-
sivos que já tenham sido prescritos, e 
sua eficácia e respetiva tolerância.

- A diversidade das depressões, 
cujas causas e mecanismos são poten-
cialmente diferentes, justifica a neces-
sidade de diferentes grupos de antide-
pressivos, com diversos mecanismos 
de ação, pois um doente pode não me-
lhorar com um antidepressivo e melho-
rar com outro. Por vezes é necessária 
a combinação de dois antidepressivos 
com diferentes mecanismos de ação.

- Os antidepressivos investigados 
mais recentemente caracterizam-se 
por terem menos efeitos anticolinér-
gicos (i.e. secura de boca ou obstipa-
ção) e por serem mais seletivos sobre 
os neurotransmissores cerebrais, mas 
não são mais eficazes que os primei-
ros, que continuam a ser muito úteis.

Os antidepressivos são drogas?
Não. Os antidepressivos são medi-

camentos que não produzem depen-
dência, sendo a sua ação terapêutica 
resultante de um reequilibro da pertur-
bação depressiva. São medicamentos 
que só atuam em pessoas doentes, não 
modificando o estado psíquico de quem 
não tem depressão.

Quanto tempo demoram os antide-
pressivos a atuar?

Em geral, a ação terapêutica dos 
antidepressivos é relativamente lenta. 
Depois de iniciada a toma do medica-
mento, com a dose correta, deve-se 
esperar o começo da melhoria dos sin-
tomas de depressão ao fim de cerca de 
15 dias, mas a recuperação pode tardar 
um mês. É importante saber esperar, 
confiar no médico e no tratamento.

Que sintomas os antidepressivos 
melhoram?

As depressões são muitos diferen-
tes, tanto nos sintomas que apresen-
tam, como na sua gravidade, evolução 
e reação do doente à depressão. Há 
depressões muito graves, outras mo-
deradas e leves.

Há depressões de duração breve, 
média e longa (por vezes, crónica, ten-
dência frequente).

O tratamento antidepressivo, cor-
retamente prescrito pelo médico, pro-
duz, em geral, um importante alívio 
da maioria dos sintomas depressivos, 
como a tristeza, a angústia, a lentifi-
cação, a diminuição da energia, a fal-
ta de concentração, o desinteresse, as 
alterações do sono e do apetite, e das 
ideias negativas (de culpa, de auto des-
valorização e de suicídio). Por vezes é 
útil e necessário combinar a medica-
ção antidepressiva com medicamentos 
específicos para a ansiedade que com 
muita frequência acompanha a depres-
são.

Em que doses se tomam os antide-
pressivos?

A recomendação absoluta é seguir 
a dose prescrita pelo médico. Muitas 
vezes inicia-se o tratamento com uma 
dose mais pequena, que se eleva gra-
dualmente até ao nível considerado 
terapêutico. Se se registarem no início 
efeitos indesejáveis, p. ex.: secura de 
boca, tonturas, obstipação, enjoos ou 
sonolência, há que informar o médico, 
mas isso não significa que o medica-
mento esteja a fazer mal.

Em alguns casos, devido à intole-
rância produzida no início, pode ser 
necessário reduzir a dose ou mudar 
para outro antidepressivo. Não se deve 
esquecer que o medicamento pode le-
var algumas semanas até começar a 
aliviar a depressão. Acredita-se que os 
antidepressivos abaixo de uma certa 
dose são ineficazes, ao contrário dos 
tranquilizadores que têm sempre um 
efeito terapêutico, mesmo em doses 
pequenas.

Reduzir a dose sem ser por indi-
cação médica é um erro, pois pode 
impedir a recuperação. Uma dose exa-

Legenda de imagem: Visualização das mãos e braços de um doente e do seu médico, sobre 
uma secretária.
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8 gerada, como com a maioria dos medi-
camentos, é sempre perigosa.

Os antidepressivos são sempre efi-
cazes?

Não. Estudos em grandes grupos 
de doentes com um antidepressivo iso-
lado, revelam que só cerca de 60 a 70% 
dos doentes deprimidos melhoram. 
Por vezes um doente terá de fazer dois 
ou mais medicamentos antidepressi-
vos sequencialmente, ou em combina-
ção, e em associação com outros fár-
macos que potenciam os antidepressi-
vos. Em alguns casos a depressão não 
cede aos antidepressivos por diversas 
razões, em que se inclui a coexistência 
de doença física, o uso de álcool ou de 
drogas, a gravidade dos fatores psi-
cossociais ou tão só a não resposta da 
doença depressiva aos medicamentos.

Os medicamentos antidepressivos 
são um grupo terapêutico excecional-
mente importante no tratamento das 
depressões e na sua prevenção. Dada a 
importância individual, familiar e social 
das doenças depressivas, com o sofri-
mento que as caracteriza, a incapaci-
dade que produzem, a incompreensão 
e rejeição a que muitas vezes condu-
zem os pacientes e o risco de suicídio, 
e seu tratamento guinda os medica-
mentos antidepressivos a um nível de 
importância a par de muitos outros 
fármacos eficazes indispensáveis para 
a medicina e a psiquiatria.

b) Electroconvulsioterapia (ECT)
A maioria das pessoas que fazem 

ECT encontram-se em estados de-
pressivos. Embora hajam tratamentos 
medicamentosos para a depressão, 
algumas pessoas não recuperam to-
talmente e outras demoram muito 
tempo a recuperar. É uma terapêutica 
importante e pode até ser  indispensá-
vel em depressões graves com risco 
de suicídio, em depressões resisten-
tes aos antidepressivos e em psicoses 
depressivas. Obriga ao consentimento 
informado da pessoa, ou de um familiar 
próximo. o Qual é a eficácia da ECT?

Oito em cada dez pessoas em esta-
dos depressivos que estão a fazer ECT 
melhoram significativamente, o que 
torna a ECT o tratamento mais eficaz 
para a depressão grave. As pessoas 
que melhoraram com ECT dizem que 
voltaram a ser como eram e que a sua 
vida voltou a valer a pena ser vivida. 

O que não se deve esperar da ECT?
Os efeitos da ECT aliviam os sin-

tomas da depressão, mas não fazem 
desaparecer as circunstâncias da vida. 
Uma crise de depressão pode associar-

-se a alguns conflitos, a mal entendidos 
com os outros, em casa ou no trabalho. 
Estas situações continuarão a existir 
no fim da ECT, carecendo de interven-
ções complementares. Pelo facto dos 
sintomas depressivos terem diminuído, 
ou se terem dissipado, a pessoa esta-
rá em melhor condição para se focar 
noutros aspetos da sua vida. Por outro 
lado, depois da melhoraria do estado 
depressivo, e de acordo com o médico 
assistente, a medicação para estabili-
zar o humor, e prevenir novos estados, 
deverá manter-se. 

Quais os tratamentos alternativos?
Os medicamentos antidepressivos 

podem ser eficazes no tratamento de 
estados depressivos e podem resultar 
tão bem como a ECT. Competirá ao seu 
médico a avaliação e proposta de tra-
tamento.

Os preconceitos contra este trata-
mento são regra geral fruto da ignorân- 
cia e de medos incutidos socialmente. 
A maioria das pessoas recupera a ca-
pacidade de trabalhar e de levar uma 
vida produtiva depois do tratamento 
com ECT.

c) Intervenção Psicológica
É ilegítimo tentar caracterizar os 

medicamentos antidepressivos como 
pílulas milagrosas ou entender que a 
intervenção em estados depressivos 
se limita à prescrição de um medica-
mento.

Sendo importante a medicação, 
como em outras áreas da medicina, ou 
até outros estados de sofrimento psi-
cológico, é também importante a com-
preensão, a explicação, a intervenção 
psicológica individual e/ou familiar.

Há pessoas, com certos tipos de 
depressão (estados depressivos unipo-
lares, leves ou moderados) que melho-
ram só com a psicoterapia (por exem-
plo: psicoterapia cognitivo-compor-

tamental ou psicoterapias de grupo), 
muitas outras obtêm vantagens com a 
associação da psicoterapia à medica-
ção antidepressiva.

No estabelecimento de uma re-
lação terapêutica, em acordo mútuo, 
existe a intenção de um aumento de 
consciencialização do que são estados 
depressivos, de uma ação de acordo 
com a identificação/ação o mais preco-
ce possível na interrupção da evolução 
de um estado inicial e na (re)ativação 
dos recursos pessoais (quer de relação 
interpessoal, quer de projetos e valo-
res de vida). Conta muito para uma re-
cuperação efetiva, o esforço ativo desta 
dupla, da pessoa em vivência do estado 
depressivo e do psicólogo, dispondo da 
medicação como uma ajuda importan-
te, mas sem ignorar a necessidade de 
conhecer vulnerabilidades, escolher 
comportamentos, formas de estar com 
os pensamentos, e emoções, mais pro-
tetoras do bem estar próprio.

A Psicoterapia Cognitivo-Compor-
tamental (Artigo 4.º, ponto 2., alínea 
c) dos Estatutos da ADEB) é uma linha 
da psicoterapia que promove uma di-
versidade de abordagens, com vista 
ao desenvolvimento de estratégias e 
instrumentos para lidar com situações 
de maior cuidado e atenção, no quadro 
dos estados depressivos unipolares ou 
bipolares.

d) Outras intervenções comple-
mentares (patentes no Artigo 5.º dos 
Estatutos da ADEB)

• Grupos Psicoeducativos (GPE)
De forma a melhorar a adesão à 

terapêutica farmacológica; reconhe-
cer os sintomas de recaídas e prevenir 
possíveis futuras recaídas; promover a 
consciencialização e proporcionar aos 
associados (incluindo familiares e/ou 
outros cuidadores) aptidões para lidar 
com estados de sofrimento psicológico;

Legenda de imagem: 4 mãos dadas.
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9• Grupos Terapêuticos de Stress e 
Ansiedade (GTSA)

Dado que, não raras vezes, os esta-
dos depressivos acontecem associados 
a emoções de ansiedade e de contextos 
indutores de stress;

• Grupos de Prevenção de Ideação e 
Comportamento Suicida (GPICS)

Abordam este fenómeno complexo 
e multidimensional de ordem psicopa-
tológica, antropológica, psicológica e 
social;

A possibilidade do suicídio deve es-
tar presente. O recurso às várias en-
tidades de saúde (quer hospitalares, 
quer comunitárias) deve ser incentiva-
do, de modo a que possa iniciar-se uma 
intervenção/ação adequada o mais ra-
pidamente possível, contribuindo as-
sim decisivamente para atenuar esse 
risco.

• Atividades sócio ocupacionais
Nomeadamente, apoio e reabilita-

ção psicossocial nas atividades de vida 
diária; apoio sócio ocupacional, incluin-
do convívio e lazer (atividades sócio- 
culturais e desportivas em articulação 
com as autarquias, associações cultu-
rais, desportivas e recreativas ou ou-
tras estruturas da comunidade) e apoio 
de grupos de autoajuda.

• SOS: Sentir ADEB
Meio de apoio à distância, mais 

acessível e prático, para que as pesso-
as, em estado de angústia, ansiedade e 
ideações suicidas, obtenham informa-
ções sobre estados depressivos, tendo 
em vista ajudar a atenuar o sofrimento. 
Este serviço engloba a resposta atra-
vés de diferentes meios: telefone, cor-
reio eletrónico e postal.

5. Frases que NÃO SE DEVEM DI-
ZER a uma pessoa em Depressão 

“EU PENSAVA QUE TU ERAS MAIS 
FORTE” “ISSO É TUDO DA TUA CABE-
ÇA” “TENS É QUE TER FORÇA DE VON-
TADE” “DEIXA DE TE LAMENTARES” 
“HÁ PESSOAS QUE ESTÃO MUITO PIOR 
DO QUE TU” “TU TENS TUDO PARA 
SER FELIZ, PORQUE ANDAS ASSIM?” 
“NÃO DEVIAS TOMAR TODOS ESSES 
MEDICAMENTOS” “FAZ MAS É UMA 
VIAGEM” “BEM, TODA A GENTE ESTÁ 
EM BAIXO DE VEZ EM QUANDO” “POR-
QUE NÃO SORRIS À VIDA?” “O MUNDO 
NÃO É ASSIM TÃO MAU” “NÃO PENSES 
NISSO” “É TUDO CULPA TUA”

Dado que, muitas vezes, os estados 
depressivos não são identificados pelo 
próprio, nem diagnosticados/sinaliza-
dos, surgem comentários de desvalo-
rização da pessoa por parte de outros 

(incluindo a família, amigos, colegas), 
como “fraco”, “incapaz”, “preguiçoso”, 
“maluco”, “não tens força de vontade”, 
“precisas é de te distrair e de não pen-
sar tanto”(…). Estes julgamentos dimi-
nuem ainda mais a imagem pessoal, 
acentuam a culpa, devido à avaliação 
injusta e desinformada na maior parte 
das vezes, das dificuldades que se as-
sociam a um período, por si só já do-
loroso, de quem experiencia o “estar” 
depressivo, não sendo úteis. 

6. Frases de apoio ao doente depri-
mido

“GOSTO MUITO DE TI.” “PODES 
CONTAR COMIGO.” “ESTOU AQUI.” “SE 
ME ACONTECESSE O MESMO, EU TAM-
BÉM ESTARIA ASSIM. É HUMANO ES-
TARES ASSIM.” “LAMENTO QUE ESTE-
JAS A SOFRER, CONTA COMIGO” “ÉS 
IMPORTANTE PARA MIM E O QUE SEN-
TES TEM MUITA IMPORTÂNCIA” “SIN-
TO QUE ESTÁS A SOFRER MUITO. QUE 
TAL PROCURARMOS APOIO JUNTO AO 
TEU MÉDICO?” “O QUE ACONTECEU É 
UMA FASE QUE PASSA” “ESTÁS NUMA 
FASE DE DEPRESSÃO PARA A QUAL 
EXISTE SAÍDA, COMO ACONTECEU EM 
FASES ANTERIORES” “PRECISAS DE 
DESCANSAR, E TENS ESSE DIREITO, 
PARA TE PODERES REESTABELECER 
E CONTINUAR A TUA VIDA”

Na vivência de estados depressi-
vos – “80 % das pessoas demonstram 
melhorias significativas quando a in-
tervenção é adequada. Daí ser crucial 
aprender os sintomas da depressão e 
agir rapidamente.” (Depression and Bi-
polar Support Alliance)

TESTEMUNHO Carlos Geadas 
Sócio nº4022
“Sou sócio da ADEB desde abril de 

2014. Cheguei com uma depressão ma-
jor. A noção do que me rodeava, sequer, 
era muito limitada. As minhas expecta-
tivas eram nulas. Posso agora descre-
ver o meu ingresso na ADEB como um 
quadro negro, bem escuro mesmo.

Ao longo dos meses seguintes fui 
descobrindo a ADEB. Descobrindo que 
não é só consultas de caráter psicote-
rapêutico mas sim um organismo vivo, 
denso de interligações entre a serieda-
de de um apoio psicológico e a promo-
ção da sociabilidade entre os milhares 
de membros espalhados pelo país, tra-
duzindo-se essa sociabilização por en-
contros formais e informais, palestras, 
colóquios, exposições, workshops, pu-
blicações, etc.

A ADEB funciona como um elemen-
to centrípeto, abraçando os seus asso-
ciados e puxando-os para um centro de 
participação num grupo onde as seme-
lhanças se reconhecem, onde as expe-
riências de vida (muitas delas profun-
damente dolorosas) são partilhadas, 
onde as estratégias empregues por 
cada sócio para lidar com a sintomato-
logia são difundidas e discutidas, ques-
tionadas, testadas. É um pouco através 
desta partilha quase ancestral em tor-
no da fogueira que a ADEB representa 
na noite da Depressão e Bipolaridade 
que se transmite o conhecimento que 
cada membro tenta depois adaptar ao 
seu próprio caso, à sua própria perso-
nalidade, à sua vida com vista a obter 
alivio e até solução para o seu proble-
ma em particular.

Uma das dificuldades neste géne-
ro de doenças consiste em quebrar o 
isolamento pessoal, em conseguir so-
ciabilizar, em conseguir forças aními-
cas e psicológicas para reagir à vida, 
às pessoas em volta, ao mundo na sua 
multiplicidade de estímulos constan-
tes. A ADEB, através das suas ativida-
des constantes, desde música, a teatro, 
a ioga, e a um calendário contínuo de 
workshops e pequenos eventos, gera 
um continuum de atividade através do 
qual os seus membros acabam por 
criar rotinas de frequência da ADEB, 
tornando-se assim um elemento moti-
vador e útil ao longo do tempo.

Neste momento, a minha depres-
são ainda não está ultrapassada. Mas 
está muito melhor do que quando me 
tornei sócio da ADEB. Aqui, além de um 
apoio psicoterapêutico de excelência 
que tem sido fundamental para o meu 
processo de cura ou controlo da de-
pressão, tenho sentido fazer cada vez 
mais parte do tecido constituído por to-
dos os sócios da ADEB, criando novas 
amizades, sentindo-me integrado com 
pessoas diferentes de mim mas com os 
mesmos problemas, que me sabem ou-
vir, compreender e partilhar o que fun-
cionou e o que não funcionou com elas. 
Através do programa de atividades eu 
próprio acabei por realizar workshops 
para os restantes membros, o que me 
tem fortalecido a autoestima assim 
como criado uma gratificação enorme 
ao poder partilhar conhecimentos ar-
tísticos com os outros membros.

Em suma a ADEB, mais que um 
apoio, é um farol e um porto de abrigo 
na noite escura e solitária da depres-
são e bipolaridade”.
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A Perturbação Depres-
siva, apresenta-se 
como uma patologia 
com significativo im-

pacto no sofrimento do paciente, 
prejudicando todas as esferas do 
seu funcionamento, nomeada-
mente pessoal, familiar, laboral 
e afetiva. Esta patologia está as-
sociada a elevados níveis de mor-
bilidade e acrescida mortalidade 
e estima-se que em 2020, será 
a segunda patologia com maior 
significado a nível mundial, ape-
nas ultrapassada pelas patolo-
gias cardiovasculares.

A Perturbação Depressiva re-
sistente define-se como sendo a 
Depressão que não respondeu 
adequadamente ao tratamento 
com pelo menos duas tentativas 
com terapêutica antidepressiva 
diferente, ou nos casos em que 
a mesma se agudizou durante o 
tratamento antidepressivo ade-
quado e, que apesar da terapia 
psicoterapêutica associada, não 

apresentou resultados clínicos 
satisfatórios.

Apenas um terço dos pacien-
tes com depressão alcança a re-
missão total dos sintomas após 
uma primeira tentativa de tra-
tamento com antidepressivos, e 
mesmo após vários esquemas 
medicamentosos, 30 a 40 % dos 

pacientes não apresentarão re-
missão total dos sintomas.

Trata-se pois de uma entidade 
patológica com significativo im-
pacto em termos de saúde públi-
ca.

Assim sendo, é de especial re-
levância, equacionar medidas de 
melhoria novas e eficazes para 
esta entidade clínica, com con-
sequente diminuição do impacto 
social e clinico desta patologia.

Dos tratamentos preconizados 
para a Depressão Resistente ao 
Tratamento encontramos as Téc-
nicas de Estimulação Cerebral, 
sendo a Estimulação Magnética 
Transcraniana (EMT) uma das 
que nos últimos anos tem regis-
tado maior desenvolvimento no 
tratamento de patologia do foro 
mental. 

O paradigma teórico da Esti-
mulação Magnética foi proposto 
em 1831 por Michael Faraday, 
mas só passados 150 anos, foi 
possível o seu deslocamento à 

Estimulação Magnética Transcraniana 
na Depressão Resistente
RUI NEVES
Médico Psiquiatra

Legenda de imagem: Homem a fazer EMT.
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11prática clínica com o apareci-
mento do primeiro estimulador.

A técnica da Estimulação 
Magnética Transcraniana (EMT) 
baseia-se na criação de campos 
magnéticos intensos que atraves-
sam o crânio e permitem “ativar” 
ou “desativar” zonas precisas do 
córtex cerebral com a dimensão 
de cerca de uma moeda de dois 
euros.

As zonas do córtex cerebral 
que são estimuladas, correspon-
dem a áreas específicas, as quais 
se identificou estarem correla-
cionadas com quadros depressi-
vos.

Esta modalidade de trata-
mento não usa qualquer tipo de 
fármacos, nem interfere com os 
mesmos, não estando contrain-
dicado em nenhum paradigma 
medicamentoso, quer se trate 
de psicofármacos, quer se trate 
de outros fármacos usados para 
outras patologias, tais como a 
Diabetes Mellitus, Hipertensão 
Arterial ou Dislipidémia.

Durante as sessões da EMT, 
o paciente mantem-se acordado, 
sem nunca perder a consciência 
ou a orientação. É indolor, ape-
nas se sentindo a contração dos 
músculos do crânio, à medida 
que é ativado o pulso magnético.

Os efeitos secundários mais 
frequentes, ainda que raros, 
são dores de cabeça e tontu-
ras. Não apresenta quais-
quer efeitos secundários 
ao nível cognitivo, nome-
adamente memória, aten-

ção, concentração ou orientação.
O procedimento pode ser per-

feitamente praticado em regime 
de ambulatório, não requerendo 
qualquer tipo de recobro após as 
sessões de tratamento.

O tratamento completo para 
os quadros depressivos é nor-
malmente constituído por 20 ses-
sões de TMS, realizadas diaria-
mente (exceto ao fim de semana), 
com duração de cada sessão de 
10 a 40 minutos.

A sua eficácia é observada e 
sentida durante o período do tra-
tamento, ou seja durante as 4 se-
manas em que é efetuado.

Com os avanços tecnológicos 
que se têm registado nesta técni-
ca, é hoje possível estimular mais 
de uma zona do córtex cerebral 
numa mesma sessão, tendo-se 
registado a uma crescente eficá-
cia nos tratamentos.

Ainda que a patologia para a 
qual a EMT tem especial indica-
ção seja a Depressão, têm surgido 
nos últimos anos, novos estudos 
que mostram a sua eficácia em 
outras patologias psiquiátricas, 
nomeadamente a sintomatologia 
negativa e cognitiva da Esquizo-
frenia, a Perturbação Obsessivo 

Compulsiva, 
Patologia 

da Adi-

ção de Álcool e Drogas.
Também fora do âmbito da 

Psiquiatria, esta técnica tem-se 
revelado uma importante arma 
terapêutica, tal como na Dor Cró-
nica, Programas Integrados de 
Reabilitação de quadros de Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC) e 
Síndromes Demenciais.

A EMT está indicada, pela Food 
and Drug Administration (FDA, 
nos Estados Unidos da América) e 
pelas Guidelines de NICE (na Eu-
ropa), para as situações clínicas 
que se afigurem resistentes aos 
tratamentos mais clássicos e se-
jam consideradas como Depres-
sões Resistentes ao Tratamento.

Em conclusão, a Estimulação 
Magnética Transcraniana, é uma 
técnica de Estimulação Cerebral 
com especial indicação para De-
pressões Resistentes à Terapêu-
tica, em que através da criação 
de campos magnéticos intensos é 
possível estimular zonas do cére-
bro que se correlacionam com os 
quadros depressivos. É uma téc-
nica eficaz e com excelente perfil 
de efeitos secundários, não de-
teriorando as funções cognitivas 
ou de personalidade dos pacien-
tes. Não recorre à utilização de 
fármacos, nem interfere com os 
mesmos, sejam eles quais forem. 
Deverá ser uma técnica a ser se-

riamente considerada nos 
casos em que as outras 

modalidades de tratamento, 
farmacológicas e psicoterapêuti-
cas não apresentaram os resulta-
dos desejados.
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Mundialmente não são 
raros os casos de 
pessoas que pade-
cem de uma qualida-

de de saúde mental pouco saudável 
e digna e que na grande maioria 
tem origem em contexto laboral. O 
conceito de viver com saúde mental 
digna demorou demasiados anos, 
centenas mesmo, a ser reconheci-
do como fundamental para que um 
individuo não fosse estigmatizado. 
Quer pelo próprio, pelos familiares 
e pelos demais que com ele(a) con-
vivem, sendo no entanto predomi-
nante em várias sociedades e até 
fator de desumanização.

Atualmente, devido a pesquisas 
e conhecimento adquirido da gran-
de maioria dos casos, felizmente 
os tratamentos disponíveis não são 
tão agressivos. Assim, vão sendo 
transpostas para a nossa ordem 
jurídica diretivas, provenientes da 
União Europeia (U.E.), cujos Es-
tados vão ajustando. O nosso país 
evoluiu bastante comparando com 
muitos países que fazem parte des-
te contexto europeu bem como com 
o resto do mundo. No entanto não é 
de menosprezar algumas réplicas 
menos dignas de humanismo que 
se vão aplicando.

Por exemplo, a nível de Higiene 

e Segurança no Trabalho (H.S.T.) 
muitas vezes pelas entidades pa-
tronais são ignorados contextos 
laborais, que digo mesmo humi-
lhantes para o individuo portador 
de doença mental e para a socie-
dade. Como é o caso de exigência 
de altos níveis de produtividade dos 
trabalhadores não passando es-
tes de meros “números”. Este tipo 
de situações acontece em setores 
económicos públicos ou privados, e 
muitas vezes são camuflados com 
falta de inspeções laborais concre-
tas e independentes, bem como de 
implementação de medidas pre-
ventivas por parte das entidades.

Há que falar do assunto aberta-
mente! Por exemplo: Na maioria, 
o trabalhador que tem depressão 
fica receoso de ter uma conver-
sa amigável com um colega e das 
consequências pessoais, que daí 
podem vir (discriminação, humi-
lhação, económicas). A comunida-
de laboral deve restruturar-se com 
comunicação positiva, percetiva e 
sem estigma que se forma ao ado-
tar medidas concretas e com estra-
tégias dignas. Desde já, passando 
por as empresas terem horários 
que se adequem ao ritmo biológico 
do trabalhador permitindo a este 
conviver com a família e ter ativi-
dades sociais, a iluminação do local 
de trabalho não ser artificial e não 
existir um ambiente de insalubri-
dade, não expor o trabalhador a ta-
refas rotineiras e padrões exigen-
tes e comparativos de produtivida-
de. Sessões de informação sobre 
sinais de alerta emitidos pelo indi-
viduo e que possam ser percetíveis 
por colegas e familiares, e que os 

primeiros possam ter contato dis-
creto com os familiares. Estas de-
vem ser feitas por entidades inde-
pendentes e externas à empresa, 
de forma a esclarecer as dúvidas e 
opinar abertamente, apresentando 
de casos de viva voz, mediante o 
tema, que dêem o seu testemunho 
demonstrando mecanismos de re-
cuperação.

O diagnóstico é algumas ve-
zes inconclusivo, o que leva a que 
a terapêutica não seja a mais efi-
caz logo no início. É de senso co-
mum que todos perdemos, na sua 
generalidade. Por que por vezes a 
depressão torna-se incapacitante 
para o individuo. Como é o exemplo 
no caso de absentismo, de baixas e 
medicação que são prescritas para 
a reabilitação do utente. Já para 
não falar do regresso ao trabalho 
e estar exposto ao mesmo espaço 
e com muito mais probabilidade de 
recaídas. Quanto é que isso custa 
para o individuo, para o Estado e 
para as empresas? Para o indivi-
duo é fácil a resposta. Para a socie-
dade, custos económicos, sociais e 
culturais. Para as empresas todos 
os mencionados anteriormente e 
ainda a imagem negativa que passa 
para o interior e para o exterior.

Não se fala muito das conse-
quências que uma depressão con-
junta pode originar. No limite pode 
começar por um suicídio isola-
do, até à massificação do mesmo. 
Muitas vezes as entidades laborais 
distorcem o contexto a seu favor e 
que os gabinetes de onde emana 
legislação não se adequa à realida-
de, nomeadamente no nosso país. 
A escravatura dos nossos tempos 

Saúde Mental 
EM CONTEXTO LABORAL
SUSANA RODRIGUES
Sócia da ADEB nº4092
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13e a globalização tem efeito boo-
merang. Vamos ter esperança que, 
nesta matéria, muito mude e que o 
retorno seja mais positivo.

De facto o trabalho é um bem 
essencial a todos os níveis. Não ra-
ras vezes algumas pessoas fazem 
escolhas profissionais, umas com 
sucesso, outras com menos, ten-
tando alcançar o que realmente as 
faz felizes. A vida não passa só pelo 
trabalho. O que é de louvar é que 
estes indivíduos tentaram superar-
-se. Porém muitos foram atrás de 
falsas promessas laborais, aca-
bando com uma exaustão extrema. 
Há coisas que o dinheiro não com-
pra, nomeadamente o descanso e 
a saúde no seu todo. O corpo hu-
mano está todo interligado. Pense 
primeiramente em si, não de uma 
forma egoísta e exacerbada. Deli-
near objetivos mensuráveis e fazer 
por os alcançar é educar o cérebro 
neste sentido e é um exercício diá-
rio e saudável. 

Ficar no trabalho ou em casa 
horas, dias, semanas consecuti-
vas é um comportamento aditivo 
comparado a qualquer outro como 
passar horas intermináveis em 
frente à televisão, ao computador, 
a redes sociais, já para não falar 
em substâncias legais ou ilegais e 
que dão a sensação de estabilidade 
psíquica temporária, porém auto-
destrutivas. Relativamente ao con-
texto laboral é imperativo 
fazer mais pausas, fechar 
mentalmente a porta as-
sim que sai do trabalho. 
Nós não controlamos os 
outros mas podemos aju-
dar. No entanto quem não 
quer ajuda, não se pode 
forçar! Outros estarão lá, 
chegará o dia em que a 
ajuda é aceite. Perdoe-se 
e saiba perdoar. Mesmo 
que a sua chefia, inter-
média ou de topo tenha 
dito algo que acha injusto. 
Pode até pedir desculpa, 
mesmo que tenha cons-
ciência que está na razão. 
Isso não é submissão, 
mas sim educação e isso 

faz toda a diferença! Relativize. Há 
mais caminho para andar. Alter-
ne as rotinas que dependem de si. 
Aceite-se em pleno e não se com-
pare com os outros. O seu tempo 
é aquilo que você faz dele, tudo o 
mais virá por acréscimo. 

É de senso comum que o des-
porto na sua generalidade adequa-
do à condição física e, dedicar-se ao 
lazer, apanhar Sol de forma mode-
rada faz bem. Ter uma alimentação 
e rotinas saudáveis é fundamental. 
Aprimorar-se, nem demais nem de 
menos, com a sua imagem. E não 
estou com isto a apelar ao concei-
to de beleza estereotipado. Funda-
mental é sentir-se bem consigo. 

Nem de propósito, há dias li num 
testemunho que começou com um 
quadro de anorexia, passou a de-
pressão e como foi superada. Devo 
dizer que o artigo era bastante pre-
ciso e corajoso. Viro a página e vem 
logo uma propaganda a produtos 
que supostamente fazem emagre-
cer. Contra-senso inexplicável.

Quanto à linguagem não-verbal 
que muitas vezes analisada em 
contexto laboral, o que se expres-
sa fisicamente é qualitativamente 
mensurável, porém não é absolu-
to. Por exemplo, quando há troca 
de informação e se o olhar fixa, na 
sua grande maioria no chão, o que 
acontece é que o cérebro está a 
processar informação e não sinal 

de timidez. É o caso típico dos tes-
tes de múltipla escolha. Na gran-
de generalidade o cérebro faz a 
interpretação errónea, pois assim 
está habituado. Exemplificando: se 
perguntarmos a um bebé que não 
sabe as cores ou os números e per-
guntarmos qual delas é o amarelo 
e ela acertar nós ficamos conten-
tes, mandamos foguetes e valo-
rizamos muito a sua inteligência. 
Se perguntar de outra forma, qual 
delas não é a amarela e ela indicar 
o amarelo nós fazemos expres-
sões contraditórias. A criança fica 
confusa e o(a) progenitor(a) ficam 
supostamente tristes. O cérebro 
do adulto está formatado assim e a 
criança vai repercutindo em todas 
as fases da sua vida e esta tendên-
cia perpetua-se. Isto para chegar à 
conclusão que o que se pensa como 
verdadeiro nem sempre o é, e ago-
ra certamente estará a pensar: “De 
fato nunca pensei de tal forma!” Vê 
como é possível sair da sua zona de 
conforto? E que o que é para uns 
não é para todos. Apanhado(a)! É 
necessário quebrar a barreira visu-
al, porque ler o seu cérebro… ainda 
não chegámos a tanto, isso é ficção. 

Dia 10 de outubro de 2017 co-
memora-se o Dia Mundial da Saúde 
Mental. Desejo a todos um feliz dia 
e que os que se seguem sejam tão 
ou mais felizes, aproveitando cada 
momento que a vida dá.

Legenda de imagem: Reunião de trabalho.
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Quais as probabilidades 
de duas gémeas fal-
sas serem bipolares? 
Número ou verosimi-

lhanças à parte é, sem dúvida, 
caso único visto no Grupo de Aju-
da Mútua (GAM) da Associação de 
Apoio a Doentes Depressivos e 
Bipolares.

“Rita” e “Rute”, nomes fictí-
cios, apareceram, pela primei-
ra vez na sessão do grupo “Arco 
Iris”, em meados de setembro, 
bem como a “Daniela” e a “Suza-
na”. Quatro histórias de vida tão 
diferentes que vão dar a um de-
nominador comum – ser doente 
bipolar. Porque perguntam por-
que choram? Porque perguntam 
porque não paramos em casa? 
Porque gastamos tanto dinheiro? 
Porque estamos felizes? Porque 
não nos levantamos da cama?

Os novos quatro membros 
juntaram-se a outros quatro já 
conhecidos neste círculo de par-
tilha mútua, orientado pela “Ana”, 
coordenadora há dois anos, cuja 
última crise que teve foi em 2003.

Mas que grupo é este que tro-
ca experiências sobre a bipolari-
dade – mania e depressão – mas 
também sobre a vida familiar, 
profissional, amorosa e emocio-
nal? E é naquela sala, da sede 
da ADEB, de paredes forradas a 
telas pintadas por outros utentes, 
sentados em círculo, que se des-
pem de preconceitos e de estig-
mas autoinfligidos.

De acordo com o manual de 
grupos de autoajuda e ajuda-
-mútua, estes são “uma das for-
mas terapêuticas de Reabilitação 
Psicossocial, permitindo o acesso 

a um espaço de partilha de expe-
riências e saberes, no combate 
ao estigma, solidão e isolamento, 
tendo em vista ganhos de saúde e 
maior qualidade de vida e cidada-
nia ativa.”

A partir de um modelo norte-
-americano, o GAM, e também os 
grupos de autoajuda, “baseiam-
-se no conceito de que ajudando 
os outros, as pessoas se ajudam 
a si próprias; partilharem expe-
riências, e perceberem como os 
outros superam situações seme-
lhantes, torna-se vantajoso para a 
pessoa. Os grupos proporcionam 
também o acesso à Psicoeduca-
ção que fomenta o conhecimento 
e a responsabilidade na gestão da 
doença.”

É esta a finalidade, a razão, 
pela qual duas vezes por mês o 
grupo Arco-Íris se reúne e cada 
membro conta a sua história.

Pessoas que já estiveram in-
ternadas, outras que levam uma 
vida aparentemente normal, ou-
tras ainda com relacionamentos 
amorosos, as “lacunas afetivas” e 
familiares rompidos devido à fal-
ta de compreensão das manifes-
tações da doença.

No grupo “mede-se” também 
a estabilidade de cada um. E é 
por aqui que se vai revelando o 
“segredo” por aqueles que já 
passaram há décadas por crises 
de mania e de depressão. Estabi-
lidade é a palavra chave para es-
tas pessoas de quem quer fugir a 
internamentos compulsivos, por 
exemplo. 

Se nesta sessão estiveram dez 
membros, quatro iniciantes, to-
dos brindados com uvas mosca-

tel oferecidas por um utente, há 
reuniões em que são muitos mais 
utentes.

Cada sessão, orientada por 
um coordenador, deve dar espaço 
à discussão de temas como com-
portamentos de risco, partilha 
de receios comuns, enfrentar e 
lidar com os estigmas, efeitos da 
doença na família, amigos e ou-
tros, assuntos relacionados com 
a situação profissional, lidar com 
as perdas, lidar com a medicação 
e seus efeitos secundários, lidar 
com os sentimentos, emoções e 
pensamentos, lidar com a inse-
gurança, a frustração e a raiva, 
reconhecer os sinais de alarme 
da doença, resolver os proble-
mas causados pelos episódios da       
doença, como falar com um mé-
dico, psicólogo ou outro técnico 
que o possa ajudar ou esclarecer, 
comportamentos protetores da 
doença, relações interpessoais, 
bem como mudar/encontrar em-
prego.

Esta orientação cabe a “Ana”, 
pelo menos no Grupo de Ajuda 
Mútua “Arco-Íris”, onde de tudo 
se fala, até da alimentação.

Para que “Ana” chegasse a 
coordenadora teve que respeitar 
alguns requisitos, sobretudo ao 
nível do “conhecimento geral da 
doença e a experiência adquirida 
na participação em grupos de au-
toajuda”.

O manual de grupos refere 
que “seu papel no grupo é o de 
facilitador, isto é, permitir que 
todos tenham a possibilidade de 
se expressarem e de serem com-
preendidos”, cabendo-lhe gerir o 
funcionamento e duração do gru-

CÍRCULO DE AJUDA

SUSANA MANTEIGAS
Sócia da ADEB nº4190
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Deverá, também, de ter a sen-

sibilidade de “perceber quem tem 
mais necessidade de ser ajudado 
ou, se alguém não se quiser pro-
nunciar, o coordenador deverá 
zelar pelo respeito dessa deci-
são”.

Estas são apenas algumas di-
retrizes a seguir para comandar 
um grupo de ajuda mútua:  pro-
mover a discussão sã, a autor-
-realização e a esperança, a 
promoção de segurança e a res-
ponsabilidade, encorajar a parti-
cipação e a autoestima, moderar 
a discussão, ter uma escuta ativa, 
bem como, lidar com situações 
problemáticas que, de vez em 
quando, alguns membros podem 
tentar monopolizar no seu dis-
curso, abordar os outros mem-
bros de forma mais agressiva.

É importante que todos os 
membros do grupo compreen-
dam os objetivos das sessões. Em 

primeiro lugar, há que criar uma 
“atmosfera de confiança mútua e 
empatia baseada na confidencia-
lidade e na partilha de emoções”. 
Não menos importante é “tornar 
claro que o grupo é uma forma 
suplementar de aprendizagem e 
não oferece ‘curas’ ou ‘tratamen-
tos rápidos’”, sendo sim, um “sis-
tema de apoio adicional para os 
membros que nele participam.”

Outro ponto a salientar é a de 
“recomendar o acompanhamento 
médico e a adesão à medicação 
coadjuvada por um acompanha-
mento psicológico como trata-
mento eficaz para as doenças 
Unipolar e Bipolar.”

Para a integração num GAM 
ou num GAA o utente tem uma 
entrevista prévia com um dos 
técnicos da ADEB e deve estar 
ciente do respetivo regulamento, 
no qual estão descritos todos os 
direitos e deveres para participar 
nesta valência. Um manual que, 

de forma resumida mas comple-
ta, tem todos os elementos e está 
à disposição do utente.

Importante é reter que são 
objetivos básicos dos grupos de 
ajuda o apoio emocional, a aquisi-
ção e reforço de atitudes positivas 
face à integração nos diferentes 
contextos da sociedade, favore-
cer o processo de adaptação às 
diferentes situações geradas pelo 
diagnóstico e facilitar a expres-
são de sentimentos, emoções e 
pensamentos ligados à doença.

Além disso, cabe ao grupo 
proporcionar a melhoria da ‘auto 
compreensão’ sobre a doença e 
do autoconhecimento, favorecen-
do o conhecimento e a mobiliza-
ção de recursos pessoais, para 
uma melhor qualidade de vida, 
no combate ao estigma, na pre-
venção de recaídas, dos sinais de 
alarme. No fundo, obter ganhos 
de saúde.

Legenda de imagem: Mãos entrelaçadas.
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Este artigo retira a maior 
parte do seu conteúdo 
do Modelo de Governa-
ção a 2020 – PNS e Pro-

gramas de saúde Prioritários (Lis-
boa, Agosto de 2017).

A Direção Geral da Saúde 
(DGS) desenvolve, no âmbito do 
Plano Nacional de Saúde, Pro-
gramas Nacionais de Saúde 
Prioritários em várias áreas, em 
que se inclui a Saúde Mental.

As várias áreas dos Programas 
de Saúde Prioritários integram 
as Plataformas para a Preven-
ção e Gestão das Doenças Cróni-
cas, para a Prevenção e Gestão 
das Doenças Transmissíveis e 
para a Saúde Mental, com o ob-
jetivo de harmonizar e potenciar 
as estratégias das diferentes in-
tervenções em saúde, quer sejam 
desenvolvidas pelos profissionais 
de saúde quer pelos demais in-
tervenientes da sociedade, na 
perspetiva de contribuírem, em 
conjunto, para alcançar as metas 
preconizadas no Plano Nacional 
de Saúde para 2020.

O Plano Nacional de Saúde 
(PNS) Revisão e Extensão a 2020 
está alinhado com os princípios 
e orientações da estratégia 2020 
da OMS para a Região Europeia 
(aprovada por todos os Estados 
em Setembro de 2013), Constitui-
-se como um elemento basilar 
das políticas de saúde em Portu-
gal, traçando o rumo estratégico 
para a intervenção no quadro do 
Sistema de Saúde.

O atual PNS resulta do desen-
volvimento dos anteriores Planos 
Saúde dos Portugueses 1998, 
PNS de 2004-2010 e PNS 2012-
2016, ajustando as prioridades e 
as orientações estratégicas à re-

alidade e prioridades atuais. 
O Plano Nacional de Saúde dá 

continuidade à visão estabele-
cida nos anteriores planos, isto 
é, visa maximizar os ganhos em 
saúde através da integração de 
esforços sustentados em todos 
os sectores da sociedade, e da 
utilização de estratégias assen-
tes na cidadania, na equidade e 
acesso, na qualidade e nas políti-
cas saudáveis.

Propõe-se como desígnios 
para 2020 a redução da mortali-
dade prematura (abaixo dos 70 
anos),a melhoria da esperança 
de vida saudável (aos 65 anos), 

e ainda a redução dos fatores de 
risco relacionados com as doen-
ças não transmissíveis, especi-
ficamente a obesidade infantil e 
o consumo e exposição ao taba-
co, tendo em vista a obtenção de 
Mais Valor em Saúde.

O Plano Nacional de Saúde 
tem por missão:
 Afirmar os valores e os prin-

cípios que suportam a iden-
tidade do Sistema de Saúde, 
nomeadamente o Serviço Na-
cional de Saúde, e reforçar a 
coerência do sistema em tor-
no destes;

Alargamento do Plano Nacional de 
Saúde até ao ano 2020
RENATA FRAZÃO
Psicóloga Clínica
Sede Nacional da ADEB  Modelo de Governação – Estrutura Orgânica 
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17 Clarificar e consolidar enten-
dimentos comuns que facili-
tam a integração de esforços 
e a valorização dos agentes 
na obtenção de ganhos e valor 
em saúde;

 Enquadrar e articular os vários 
níveis de decisão estratégica e 
operacional em torno dos ob-
jetivos do Sistema de Saúde;

 Criar e sustentar uma expec-
tativa de desenvolvimento do 
Sistema de Saúde através de 
orientações e propostas de 
ação;

 Ser referência e permitir a 
monitorização e avaliação da 
adequação, desempenho e de-
senvolvimento do Sistema de 
Saúde.

METAS DE SAÚDE PARA 2020
A. Reduzir a mortalidade prema-

tura (≤70 anos), para um va-
lor inferior a 20%;

B. Aumentar a esperança de vida 
saudável aos 65 anos de idade 
em 30%;

C. Reduzir a prevalência do con-
sumo de tabaco na população 
com ≥ 15 anos e eliminar a 
exposição ao fumo ambiental;

D. Controlar a incidência e a pre-
valência de excesso de peso e 
obesidade na população infan-
til e escolar, limitando o cres-
cimento até 2020.
No que diz respeito ao PRO-

GRAMA NACIONAL PARA A SAÚ-
DE MENTAL, o Modelo de Gover-
nação a 2020 – PNS e Programas 
de saúde Prioritários, faz o se-
guinte enquadramento, cuja sín-
tese transcrevemos:

Com base nos dados epide-
miológicos recolhidos na última 
década, é hoje evidente que as 
perturbações psiquiátricas e os 
problemas relacionados com 
a saúde mental se tornaram a 
principal causa de incapacidade 
e uma das principais causas de 
morbilidade e morte prematura, 
principalmente nos países oci-
dentais industrializados.

De acordo com última revi-
são publicada do estudo Global 

Burden of Disease, em 2010, as 
perturbações depressivas eram 
já a 3ª causa de carga global de 
doença (1ª nos países desenvol-
vidos), estando previsto que pas-
sem a ser a 1ª causa a nível mun-
dial em 2030, com agravamento 
plausível das taxas correlatas de 
suicídio e para-suicídio.

Temos em Portugal uma das 
mais elevadas prevalências de 
doenças mentais da Europa; uma 
percentagem importante das 
pessoas com doenças mentais 
graves permanecem sem aces-
so a cuidados de saúde mental, 
e muitos dos que têm acesso a 
cuidados de saúde mental conti-
nuam a não beneficiar dos mode-
los de intervenção (programas de 
tratamento e reabilitação psicos-
social), hoje considerados essen-
ciais.

A análise da situação da saúde 
mental portuguesa no âmbito do 
projeto EU Joint Action on Men-
tal Health and Well-being, veio 
evidenciar o progressivo afasta-
mento do nosso país das metas 
preconizadas pela OMS e confir-
mou, de forma clara, que só com 
mudanças profundas e urgentes 
em alguns aspetos fundamentais 

das políticas e serviços de saúde 
mental o nosso país poderá de 
novo juntar-se ao processo de 
mudança atualmente em curso a 
nível Europeu.

Estas mudanças deverão, na-
turalmente, articular-se com as 
Linhas de Ação Estratégica para 
a Saúde Mental e o Bem-Estar na 
Europa, aprovadas, em Bruxelas 
em Janeiro de 2016, na esteira 
das conclusões da Joint Action, 
que estabelecem como principais 
objetivos:
i.  Garantir a implementação efi-

caz e sustentável de políticas 
que contribuam para a promo-
ção da saúde mental e para a 
prevenção e tratamento das 
doenças mentais;

ii. Desenvolver a promoção da 
saúde mental e os programas 
de prevenção e intervenção 
precoce, através da integração 
da saúde mental em todas as 
políticas e de uma cooperação 
entre vários sectores;

iii. Garantir a transição para um 
tratamento abrangente e para 
cuidados na comunidade de 
elevada qualidade, acessíveis 
a todos, com ênfase na dis-
ponibilização dos cuidados de 
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saúde mental para todas as 
pessoas com doenças men-
tais, na coordenação dos cui-
dados de saúde e sociais para 
pessoas com doenças mentais 
mais graves, bem como em 
cuidados integrados para pes-
soas com doenças mentais e 
físicas;

iv. Fortalecer o conhecimento ba-
seado na evidência científica e 
a partilha de boas práticas na 
saúde mental;

v. Criar parcerias para o progresso.

O Programa Nacional de Saú-
de Mental tem como missão 
desenvolver programas e reco-
mendações no sentido de:
 Assegurar o acesso equitati-

vo a cuidados de qualidade a 
todas as pessoas com proble-
mas de saúde mental do País, 
incluindo as que pertencem a 
grupos especialmente vulne-
ráveis;

 Promover e proteger os direi-
tos humanos das pessoas com 
problemas de saúde mental;

 Reduzir o impacto das pertur-
bações mentais e contribuir 
para a promoção da saúde 

mental das populações;
 Promover a descentralização 

dos serviços de saúde mental, 
de modo a permitir a presta-
ção de cuidados mais próxi-
mos das pessoas e a facilitar 
uma maior participação das 
comunidades, dos utentes e 
das suas famílias;

 Promover a integração dos 
cuidados de saúde mental no 
sistema geral de saúde, tanto 
a nível dos cuidados primários, 
como dos hospitais gerais e 
dos cuidados continuados, de 
modo a facilitar o acesso e a 
diminuir a institucionalização.

METAS DE SAÚDE A 2020
Apesar da “Revisão e Exten-

são a 2020 do Plano Nacional de 
Saúde” não incluir indicadores 
para a saúde mental, esta é uma 
das áreas atualmente prioritárias 
para a OMS, para a OCDE e para 
a Comissão Europeia, nomeada-
mente através dos seus planos e 
programas específicos. O Progra-
ma Nacional para a Saúde Men-
tal tem, considerando os atuais 
constrangimentos, as seguintes 
metas:

A. Aumentar em 25% o registo 
das perturbações mentais nos 
Cuidados de Saúde Primários;

B. Inverter a tendência da pres-
crição de benzodiazepinas na 
população através da sua es-
tabilização;

C. Apoiar a criação de 1500 lu-
gares para adulto e 500 para 
crianças/adolescentes em 
Cuidados Continuados Inte-
grados de Saúde Mental;

D. Aumentar em 30% o número 
de ações no âmbito dos pro-
gramas de promoção da saúde 
mental e de prevenção das do-
enças mentais, desenvolvidos 
pelo PNSM.
A extensão do programa que 

esteve em vigor entre 2007 e 
2016 deverá servir para terminar 
o processo de transição dos hos-
pitais psiquiátricos para a rede de 
serviços de proximidade com a 
consequente criação de serviços 
locais de saúde mental e unida-
des de internamento em hospi-
tais gerais.

O Plano Nacional de Saúde 
Mental 2007-2016 e propostas 
prioritárias para a extensão ao 
ano 2020 privilegiam a integra-
ção da saúde mental nos cuida-
dos de saúde primários [centros 
de saúde] como uma prioridade, 
e garantia de uma continuidade 
de cuidados, desde as unidades 
de internamento, nos episódios 
agudos, até ao acompanhamento 
ambulatório e à reabilitação.

Na avaliação feita ao plano 
2007-2016 destacam-se alguns 
fatores menos positivos, como 
a “ausência de coordenação efi-
caz dos elementos do sistema de 
prestação de cuidados de saú-
de mental, com persistência de 
grandes assimetrias na concen-
tração de recursos humanos em 
hospitais centrais”, assimetria 
também extensível ao nível da 
capacidade de decisão, e a “débil 
implementação da rede de cui-
dados continuados integrados de 
saúde mental” e “inexistência de 
incentivos para a realização de 
intervenções comunitárias”.
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A Direção-Geral da Saúde aprovou o financiamento do projeto 
“Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida”, apresentado pela ADEB 

no âmbito da promoção da saúde e prevenção do suicídio, a desenvolver 
na área da Grande Lisboa e Grande Porto, pelo período de 1 ano a vigorar 

desde 1 Setembro de 2017 a 31 de Agosto de 2018.

A Direção-Geral da Saúde, DGS, no âmbito do Programa Nacional de Saúde Mental, levou a concurso 
nacional o financiamento de um projeto, a desenvolver nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto, 
a concorrer para a prossecução dos objetivos do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013-2017, 
afim da promoção da saúde mental, particularmente das Perturbações Bipolar e Depressão Major e, 
consequentemente, na prevenção do suicídio, através de metodologias complementares e relevantes da 
intervenção médica, nomeadamente a psicoeducação e os grupos de auto ajuda.

Assim, em consonância com os seus objetivos estatutários, a Associação de Apoio aos Doentes De-
pressivos e Bipolares, ADEB, apresentou o projeto “Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida”, o qual foi o 
selecionado para o financiamento da DGS, em 90% (79.879,75€) do custo total do projeto, projetado em 
88.764,62 €. 

A ADEB, desde 1991, tem como missão, em cooperação com diversas instituições, uma intervenção 
na área da saúde mental pela educação e promoção de adoção de estratégias preventivas e reabilitati-
vas, por uma justa integração social da pessoa que tenha tido um diagnóstico de Perturbação Unipolar 
(Depressão) ou Perturbação Bipolar.

A pertinência deste projeto surge perante este compromisso junto da comunidade e dos nossos as-
sociados, e a compreensão da problemática do suicídio como um grave problema de saúde pública, tal 
como é referido no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio- PNPS 2013/2017, em que a existência de 
um diagnóstico de Perturbação de Humor, nomeadamente de Perturbação Bipolar ou Unipolar (Depres-
são), é considerado um dos principais fatores de risco para o suicídio.

Nesse seguimento, a ADEB acolhe e dá acompanhamento clínico e social às pessoas com Perturba-
ções de Humor, desinstitucionalizadas, em regime de ambulatório individual e, em contexto de grupo, 
em particular para pessoas com ideação suicida e na pós-crise, quer de agudizações ou de eventuais 
tentativas de suicídio. 

O projeto “Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida” assenta nos domínios da Prevenção do Suicídio e da 
Promoção da Saúde Mental e, visa, com a sua execução alcançar os seguintes objetivos:

- Contribuir para a diminuição dos episódios da doença, para a diminuição do número de interna-
mentos psiquiátricos, diminuição da presença de ideação suicida e comportamentos suicidas e, 
para a diminuição do absentismo laboral e baixas médicas associadas à Depressão e à Perturba-
ção Bipolar; 

Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida

A DIREÇÃO DA ADEB
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- Obter ganhos de saúde, aumentando o nível de saúde da população;

- Contribuir para a plena execução das orientações e estratégias do Plano nacional de Saúde.

Para atingir esses objetivos, a ADEB presta um conjunto de serviços enquadrados nos seus estatutos.

O SOS: Sentir ADEB, um serviço telefónico e de correio eletrónico para dar resposta e encaminha-
mento a situações de pessoas que se encontrem em maior sofrimento, incluindo a existência de ideação 
suicida. 

A Avaliação Primária Social e Clínica, APSC, a pessoas com diagnóstico e seus familiares, é a primei-
ra consulta presencial com o intuito de encaminhar para os serviços e valências instituídas de acordo 
com as necessidades avaliadas. 

Para além das intervenções farmacológicas, as intervenções psicoterapêuticas são uma importante 
forma de tratamento da Depressão e da Perturbação Bipolar. Surgindo com o objetivo de assegurar que 
a pessoa com diagnóstico de Perturbação de Humor possa desenvolver capacidades e estratégias para 
gerir o impacto da sua doença, bem como desenvolver competências emocionais, cognitivas e sociais 
necessárias a maior qualidade de vida, com o mínimo de suporte necessário por parte dos profissionais 
de saúde, para uma justa (re)integração comunitária. Assim, é desenvolvido o Acompanhamento em     
Reabilitação Psicossocial, na vertente de psicologia clínica e neuropsicologia e a Psicoterapia Cognitiva 
Comportamental, assim como o Acompanhamento Psicológico às Famílias.

Pretendemos também disponibilizar um serviço de apoio aos associados com necessidades sociais, 
nomeadamente na condição de desemprego, através do Serviço Social e Orientação Profissional.

A psicoeducação constitui uma parte fundamental num plano de tratamento global. Proporcionando 
um aumento do conhecimento e a compreensão sobre a doença e o tratamento, facilitando o desenvolvi-
mento de estratégias para uma melhor gestão da doença. 

As Perturbações de Humor, para além de quem tem a doença, afetam também a família, os amigos e 
os cuidadores podem ter que conviver com a doença de alguém que lhes é próximo e, por isso, envolvidos 
num papel para o qual não se sentem preparados. Deste modo, incluem-se as intervenções psicoeducati-
vas a familiares próximos, incluindo filhos. Nesse sentido, estão previstos 4 Grupos Psicoeducativos para 
pessoas com Depressão ou Perturbação Bipolar, 2 Grupos Psicoeducativos para os seus Familiares, 
4 Grupos Terapêuticos de Stress e Ansiedade e 3 Grupos de Prevenção de Ideação e Comportamento 
Suicida.

É de realçar que, a par das metodologias descritas anteriormente, uma das formas terapêuticas de 
excelência da Reabilitação Psicossocial- RPS são os Grupos de Ajuda Mútua que permitem acesso a um 
espaço único de partilha de experiências e saberes, no combate ao estigma, solidão e isolamento. A ADEB 
promove, com esse objetivo, sessões regulares que fornecem um espaço seguro onde pessoas com De-
pressão e Perturbação Bipolar e suas famílias se sentem aceites e compreendidas. 

De acordo com o 1º Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental (2013), que refere existirem 
5 anos entre o aparecimento dos sintomas e o recurso ao tratamento clínico, urge também informar e 
sensibilizar a comunidade em geral para o tratamento da Depressão e da Perturbação Bipolar, através 
de ações de divulgação acerca dos sintomas e formas de obter ajuda. Nesse sentido, estão agendadas 7 
Sessões Psicopedagógicas no âmbito da Saúde Mental e 2 Sessões Psicopedagógicas a assinalar o Dia 
Mundial de Prevenção de Suicídio, assim como 3 Colóquios sobre saúde mental e em particular sobre 
as Perturbações de Humor.

Contamos continuar a contribuir, de forma sustentada, através de uma intervenção especializada e 
próxima que conta com a experiência profícua dos trabalhadores da ADEB, aliada a uma visão estratégica 
e conhecedora da realidade por parte de dirigentes com a experiência e vivência de um diagnóstico, para 
promoção da saúde.

Em suma, queremos com este projeto dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela ADEB desde 
1991, realçando um papel preponderante e consequente na prevenção da ideação suicida e comporta-
mentos de suicídio ou auto lesivos, em prol de ganhos de saúde, autonomia e uma melhor qualidade de 
vida dos nossos associados. 
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A Delegação Norte da ADEB, em parceria com o Centro Hospitalar Conde de Ferreira comemoraram o 
Dia Mundial da Saúde Mental, subordinado ao tema, Saúde Mental em Contexto Laboral, no dia 14 de Outu-
bro, no Auditório desse Centro Hospitalar.

O encontro iniciou com uma Sessão de Abertura, em que estiveram presentes: 
• Dr. António Tavares. Provedor da Misericórdia do Porto
• Dr. Jorge Dias Mesário da Misericórdia do Porto 
• Dra. Rosa Gonçalves. Diretora Clínica do Centro Hospitalar Conde de Ferreira 
• Dr. Jorge Bouça. Presidente do Conselho Regional de Saúde Mental - ARS Norte
• Dr. António Vieira. Vice-Presidente da ADEB.

Como oradores convidados participaram:
• Dra. Eduarda Ferreira – Delegada de Saúde do Porto Oriental com o tema Saúde Mental em Contexto 

Laboral;
• Professora Dra. Cristina Queirós – Professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto com o Tema Riscos Psicossociais em Contexto Laboral;
• Dra. Ana Gonçalves – Técnica de Reabilitação Psicossocial no Centro de Reabilitação Profissional da 

Gaia com o Tema Programa de Apoios à Contratação de Pessoas com Doença Mental.

Concluímos a nossa mesa de trabalho com o testemunho de 4 associados da ADEB que vivenciaram o 
quanto o ambiente laboral pode ter um efeito estabilizador ou não na gestão das suas vidas e consequente-
mente da sua saúde mental.

A nossa tarde acabou com apresentação da peça de teatro adaptada de Gil Vicente “Auto da Índia”, pelo 
Grupo de Práticas Teatrais e pelo Grupo de Musicoterapia do Centro Hospitalar Conde de Ferreira.

A realização deste evento pela ADEB insere-se na vertente da Promoção e Educação para a Saúde Men-
tal, como meio de proporcionar à comunidade, às pessoas e às famílias de pessoas com diagnóstico de 
doença mental, bem como aos associados da ADEB mais informação no sentido de reduzir a estigmatização 
a doença mental e promover hábitos de vida saudáveis.

A sessão contou com a presença de 52 pessoas, tendo havido 63 inscrições (82,5 % de presenças)  entre 
as quais profissionais de saúde, de reabilitação psicossocial e de estudantes. Estes tiveram conhecimento 
do evento através da internet, de Newsletter da ADEB, bem como os cartazes colocados nos diferentes 
hospitais.

Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental

Saúde Mental em Contexto Laboral 
14 de Outubro de 2017

Auditório do Centro Hospitalar Conde de Ferreira
Rua de Costa Cabral 1121, Porto

LÍDIA ÁGUEDA
Psicóloga Clínica
Delegação da Região Norte da ADEB
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Contabilizamos também 18 sócios que contribuíram para o enriquecimento desta sessão, bem como 3 
elementos da equipa técnica da ADEB que asseguraram a realização do evento.

 
No final, recolhemos 32 avaliações, ou seja 61.5% dos presentes responderam ao nosso inquérito.

Como propostas de melhoria ao evento, verificamos essencialmente os seguintes pontos:
• Dinamização de mais ações de formação
• Maior divulgação do evento
• Participação de Serviços de Recursos Humanos.

Legenda de imagem: Mesa de Abertura do Encontro.

Legenda de imagem: Grupo de Prá-

ticas Teatrais e Grupo de Musicote-

rapia do Centro Hospitalar Conde de 

Ferreira
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‘’O envelhecimento ativo e saudável é definido como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, 
participação e segurança, para a melhoria da qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem bem com o pro-
cesso de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que contribui para o bem-estar das pessoas idosas, 
sendo a capacidade funcional o resultado da interação das capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais) com o 
meio’’- de World Healt Organization.

   Há três componentes fundamentais no conceito de qualidade de vida nas pessoas antigas: o bem-estar fi-
nanceiro, a saúde, o suporte e a integração social.

   O idadismo em Portugal, nesta sociedade altamente competitiva, é desprezado grosseiramente. A idade re-
presenta maturidade e um saber de experiências acumuladas de vida que não podem, nem devem ser desbarata-
das. Conta-me um camarada jornalista, que na Europa do norte, as pessoas antigas são convidadas a transmitir 
histórias e estórias das suas vidas, para os mais jovens nas escolas. Eis, na plenitude, como o saber compactado 
feito de vivências, constitui notável manancial para o conhecimento e crescimento geral das crianças. 

   A Constituição da República Portuguesa, consagra no seu artigo 72, a salvaguarda e o seu reconhecimento:’’ 
As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que 
respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social’’.

   Aceitar a idade e saber envelhecer é sapiência e condição relevante para proporcionar dignidade de vida, 
encarando-a com positividade, alegria e ocupação criadora. 

   No caso em apreço, aposentado e aldeão, tenho condições ambientais sem poluição. Sou hortelão, com uma 
micro agricultura biológica de autossubsistência. Refuto em toda a linha os glifosatos (herbicidas) e quejandos 
cancerígenos… Água da fonte e estrume são os ingredientes para um crescimento salutar dos víveres. É gratifi-
cante a ligação à terra e sintonizarmo-nos com a Mãe natureza - que nos dá tudo. Amêmo-la! Sou um estudioso/
leitor compulsivo. O enorme e brilhante escritor, jornalista e psicólogo russo, Fiódor Dostoiévski (ler - Gente Po-
bre)  dizia que tinha de ler 100 linhas para escrever uma… pois, meus dilectos leitores, eu leio mil para escrever 
duas! A leitura, o estudo, a escrita, o desenho, a pintura e por aí fora, são ocupações prazerosas e culturalmente 
valiosas para mim: Só sei que tenho de saber!

Sermos antigos, confere-nos saberes que de outra forma não alcançávamos. Somos mais ouvintes, mais 
recetivos e melhor interpretativos face ao outro, mais calmos e compreensivos, mais capazes de saber tornear 
dificuldades para criar atmosferas de boa aura com o outro.

A velhice não é um posto… mas também não é um trapo. Saibamos tirar partido de algumas dezenas de anos. 
A jovialidade (independentemente da idade) e a felicidade dão trabalho - mas são altamente gratificantes. Então, 
Mãos à Obra!

ENVELHECIMENTO ATIVO

VÍTOR COLAÇO SANTOS
Sócio da ADEB nº2518
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CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

25 de Novembro de 2017

Convocam-se todos os associados da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos 
e Bipolares- ADEB, a comparecer no dia 25 de Novembro de 2017, às 10:00 horas na 
Assembleia Geral Ordinária, ao abrigo da alínea c) do nº1 do Art.º 28º dos Estatutos 
da ADEB, a realizar no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa sita na Av. de Ceuta, Edifício Urbiceuta- Lisboa, subordinada à seguinte 
ordem de trabalhos:

Das 10:00 às 11:30 Horas

- Análise e Aprovação do Programa de Ação para o ano de 2018;
De acordo com o ponto 1 do artigo 25º dos Estatutos da ADEB, “A Assembleia 
Geral reúne à hora marcada na convocatória, se estiver presente mais de 
metade dos associados com direito a voto, ou trinta minutos depois, com 
qualquer número de presenças”.

Das 11:45 às 12:30 Horas
- Colóquio subordinado ao tema “As Perturbações do Humor e a Gravidez”- 
Dra. Helena Esteves, Médica Psiquiatra

Das 12:30 às 13:00 Horas
- Debate

ALMOÇO CONVÍVIO

Caro associado e amigo, na sequência da Assembleia Geral Ordinária e Colóquio, 
terá lugar um almoço convívio no restaurante “Mercado de Alcântara”, sito na Rua 
Leão de Oliveira, Alcântara- Lisboa.  

DAS 13:30 às 15:00 Horas

• Almoço:
Ementa:
• Entradas: Pão, Manteigas, Azeitonas e Queijinho Seco
• Sopa de Legumes
• Filetes de Cherne com Arroz de Tomate ou Bifinhos de Vitela na Brasa
• Bebidas: Vinho da Casa / Refrigerantes / Cerveja
• Sobremesas: Pudim Flan / Salada de Frutas
• Café

 Inscrições até ao dia 22 de novembro de 2017 na Sede Nacional da ADEB
 ou pelos telefones 218 540 740/8,  TM: 968 982 150 ou email: adeb@adeb.pt
 Preço do almoço por pessoa E15,00.

COMPAREÇA e PARTICIPE

Presidente da Assembleia Geral da A.D.E.B.
Dr. José Manuel Jara

Cofinanciado por:


