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Convocatória aos Associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 8 de Dezembro 
de 2018, no Fórum da Sede Nacional da ADEB, Av. De Ceuta, nº53. 1300-125 Lisboa.

Das 10:00 às 11:30 Horas: - Análise e Aprovação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019;
 - Análise e Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal;
 - Eleição dos Corpos Gerentes para o quadriénio 2019-2022 
Das 11:45 às 12:30 Horas: - Colóquio subordinado ao tema “Perdão: o dom de Si”- Diana Couto,  
   Tesoureira e Gestora da Qualidade da ADEB

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

Perdão: o dom de Si 
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A ADEB, ao fim de 28 anos de 
existência, como IPSS de utilida-
de pública, com fins de saúde e 
sociais, é considerada, a nível na-
cional, na área da saúde mental, 
uma instituição comunitária pri-
mordial pelo trabalho meritório 
desenvolvido, em prol de todas 
as pessoas com o diagnóstico de 
Depressão e perturbação Bipolar 
e seus familiares.

Os Corpos Gerentes da ADEB 
que terminam o seu mandato ini-
ciado nos princípios do ano 2015, 
congratulam-se pela missão 
cumprida com empenho, dedi-
cação e eficácia durante o qua-
driénio (2015-2018), na direção 
e dinamização dos objetivos e 
valências, em prol de mais e me-
lhor saúde e direitos sociais dos 
associados com diagnóstico de 
doença Unipolar e Bipolar e seus 
familiares.

Fazendo uma retrospetiva das 
acções mais importantes ocorri-

SÍNTESE DO ESTATUTO EDITORIAL
•	Editoriais	temáticos;
•	Publicação	 de	 documentos	 técnicos	 e	 científicos	 sobre	 as	

doenças mentais em geral, e em especial sobre a doença Uni-
polar e Bipolar;

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

doença Unipolar e Bipolar;

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

Editorial

DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

ADEB um “porto DE ABrigo 
E um rEDuto AfEctivo…”

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

das nos últimos quatro anos, são 
de evidenciar em primeiro lugar 
a intervenção comunitária em 
parceria com entidades públicas 
e privadas e o apoio e ajuda pres-
tado a centenas de pessoas no 
campo da Reabilitação Psicosso-
cial, completada pelo apoio em 
SOS telefone, acompanhamento 
e apoio nas áreas da Psicologia 
Clínica, Terapia Cognitiva Com-
portamental e Neuropsicologia, 
proporcionando-lhes o benefício 
na aquisição de mais ganhos de 
saúde, qualidade de vida e auto-
nomia.

Por conseguinte, e em segun-
do lugar, apraz realçar mais um 
conjunto de valências tais como 
a, prestação de: i) Serviço de 
Apoio Domiciliário a associados 
com incapacidade psicossocial; 
ii) Apoio aos Adolescentes, filhos 
ou familiares de associados com 
diagnóstico de perturbações do 
humor depressiva ou bipolar; iii) 

Cumpre destacar as atividades 
estabelecidas no quadro da valên-
cia dos Grupos Psicoterapêuticos, 
(GPT) implementadas e desen-
volvidas no âmbito dos seguintes 
grupos: Psicoeducativos, (GPE); 
Stress e Ansiedade, (GTSA) e Pre-
venção de Ideação e Comporta-
mento Suicida, (GPICS). Uma das 
valências mais emblemáticas im-
plementadas desde a fundação da 
associação, são os Grupos de Aju-
da Mútua de Utentes e Familiares, 
nos quais se tem congregando a 
defesa de vários valores como: 
direitos humanos e sociais, a so-
lidariedade entre pares, a partilha 
de experiências e saberes, tendo 
em vista definir a melhor forma de 
prevenir e lidar com os sintomas 
ou crises de elevação de humor 
depressivo ou bipolar.

Tendo em consideração os da-
dos e estatísticas estimados nos 
últimos dois anos, no que con-
cerne à percentagem de cerca de 

O respeito das regras do Novo Acordo Ortográfico nesta obra foi decidido por cada um dos seus autores.
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27% associados desempregados 
de média e longa duração, cons-
tata-se numa apreciação com-
parativa, com a percentagem de 
6.7% de desempregados, a nível 
nacional, que no âmbito da saú-
de mental existe um grau elevado 
de dificuldades de inserção das 
pessoas no mundo laboral, por 
isso a Valência de Apoio e Orien-
tação Profissional, é fundamental 
para ajudar a elevar a confiança 
dos associados no processo de 
(re)inserção na vida ativa. Nesta 
conformidade, realçam-se a esti-
mulação das funções cognitivas e 
executivas através de actividades 
sócio Culturais e Desportivas e de 
Promoção e Educação para Saúde 
Mental, como a revista Bipolar, 
Site www.adeb.pt; Facebook; Co-
lóquios; Workshops; Sessões Psi-
copedagógicas; Aconselhamento 
Jurídico em todos os ramos do 
Direito, investigação e apoio a in-
vestigação científica. 

Tendo em conta e conside-
ração o desempenho positivo e 
profícuo na governação da ADEB, 
dos atuais membros dos Corpos 
Gerentes, com a colaboração e 
dedicação ativa da Equipa Técnica 
da ADEB, durante o mandato de 
(2015-2018), a fim de ser dada con-
tinuidade à concretização dos ob-
jetivos e valências, vão ser eleitos 
em Assembleia Geral Ordinária e 
Eleitoral, do dia 08 de dezembro 
de 2018, os novos membros dos 
Corpos Gerentes da ADEB, para o 
quadriénio de 2019 a 2022, tendo 
em vista ser mantido um “porto de 
abrigo e um reduto afetivo” para 
todos os associados da ADEB.

VOTOS DE UM FELIZ NATAL E 
PRÓSPERO ANO NOVO-2019
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Perdão, doação como condição 
para um novo coração

Etimologicamente, a pala-
vra “perdão” deriva do latim per 
(elevação de uma realidade a um 
grau maior, totalmente, comple-
tamente, intensamente, através 
de) + donum (dom, que se doa, en-
trega). O “dom total” de si mesmo 
(“doar-se inteiramente”) repre-
senta uma “doação incondicional 
de si mesmo em favor de outra 
pessoa, sem esperar nada em tro-
ca”1. Este “doar-se em plenitude” 
remete-nos para o dom da Vida. 
E bem assim, perdoar pode en-
tender-se como o devolver vida a 
quem nos magoou, às circunstân-
cias adversas que nos frustraram, 
aos acontecimentos inesperados 
que nos levaram ao desânimo, 
à raiva, ao desespero, incluindo 
um diagnóstico de doença mental 
que nos pode ter levado a tocar a 
morte. Restabelecer, restaurar, 
reconstituir, resgatar. Reabilitar! 
Converter a reação de ripostar 
com a mesma “morte” (coração 
adormecido e preguiçoso que, 
num impulso, convoca todos os 
“detritos emocionais” a pagar “na 
mesma moeda” ou a creditá-los 
num “acúmulo” de dor em depósi-
to na alma) no movimento de re-
crutar o que de mais nobre exis-
te na condição humana (coração 
aberto e corajoso, que sai do lugar 
onde pulsa para amar), dispondo 
o melhor de si mesmo em favor 
do outro, vendo-o inteiramente, 
muito além da ferida que causou, 
libertando-o das amarras de um 
qualquer “erro”, para a vida, para 
a reconstrução da paz interior (de 
ambos, desejavelmente, embora 
o simples ato de perdoar possa 
ser transformador por si só, para 
quem perdoa).

E se o perdão for a nós pró-
prios? Será que o nosso coração 
está desperto para ver e aceitar a 
nossa “sombra”, vendo além dela 

Perdão: o dom de Si
Diana Couto
Tesoureira e Gestora da Qualidade da ADEB

e reconciliando-se? Será que ver-
dadeiramente libertamos a “doen-
ça” da “pessoa”? Será que o nosso 
coração é capaz de se desapegar 
das mais intensas emoções (per-
doá-las?) que pulsam ora no pico 
da montanha, ora no mais tene-
broso vale? Será que somos capa-
zes de pedir perdão, livres de cul-
pa, antes com o arrependimento 
sincero, a tomada de consciência 
que faz mudar comportamentos? 
Num artigo recentemente pu-
blicado na revista Americana BP 
Hope2, intitulado “Doença Bipolar 
e relacionamentos: o Poder de Fa-
zer as Pazes” e sobre o qual su-
blinharei neste artigo os principais 
aspetos, Michelle Roberts (psicó-
loga e jornalista premiada na área 
da investigação sobre saúde men-
tal) refere que “corrigir os erros 
do passado pode ser um processo 
complexo e doloroso para quem 
tem a doença bipolar” e que “pedir 
perdão e perdoar a si mesmo” é o 
mais difícil e determinante para a 
ascensão ao bem estar.  

Ainda sobre as várias dimen-
sões do perdão, deixo à reflexão 
um curto texto de um querido ami-
go, catequista3 da paróquia a que 
pertenço: “O perdão é um sublime 
ato de Amor. Perdoar gera Amor 
e desarma o ato e o ator despro-
vidos de Amor. A duplicidade do 
Amor pelo uso do perdão permite 
a possibilidade extraordinária do 
crescimento de quem perdoa e 
de quem é perdoado. Entender o 
perdoar como o dar a outra face 
do rosto pode ter escondido uma 
meia-verdade, ou ser uma leitura 
redutora do que nos propôs Cristo 
para perdoarmos e começarmos 
então a entender verdadeiramen-
te o Amor. Isto porque o que é fí-
sico, é sempre passageiro – uma 
dor no corpo infligida desaparece 
com o tempo. Porque não consi-
derar que Cristo se refere à outra 
face, como o interior profundo que 

em nós insiste em não se conver-
ter; resiste ao caminho difícil da 
conversão para o Amor… É aí que 
se dão todas as batalhas, e, onde 
o perdoar é mesmo difícil e dolo-
roso, pois a agonia permanece e 
destrói-nos, corroendo o Ser eté-
reo que reside na fonte cristalina 
de cada um de nós, e, impedindo 
que o brilho e o sentido de liberda-
de do perdão verdadeiro se mani-
festem e transformem o mundo.”

 
Amo, Logo perdoo! Histórias 

de perdão na doença bipolar
Qualquer que seja ou tenha sido 

o “atentado de morte”, particular-
mente os danos causados a quem 
amamos nos períodos de crise da 
doença (que podem durar anos), 
pedir perdão e perdoar-se permi-
te restabelecer a ordem da vida, 
conceder o resgate de uma morte 
interior para a vida, renovando e 
resignificando os “quês” do cami-
nho. É o que a tabela seguinte ilus-
tra, num resumo de histórias de 
vida de quem arriscou não desis-
tir de amar apesar da doença (de 
ver luz apesar da sombra), a par-
tir do artigo que mencionei acima. 
Numa espécie de convite a “olhar 
o espelho” e reconciliação com a 
nossa “outra face”, lanço o desafio 
a que estas vivências importadas 
de outro continente nos inspirem 
e se tornem também as nossas, a 
refletir como “luz” nas páginas de 
uma próxima publicação da ADEB.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meu Bem, eu sei… 
Dupla face,  

umas vezes noite, 

Duas caras, duas vidas, 
outras vezes dia (…) 

Fiz secar, sequei 

Espelho do que verei… 
Na minha já farta ou  

na tua sempre minha face 
(…) Dupla face, 

É preciso erguer traços  

O riso, a luz, 

de mudança (…) 
Mário Mata 

tudo o que dura (…) 

 
PER DONUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meu Bem, eu sei… 
Dupla face,  

umas vezes noite, 

Duas caras, duas vidas, 
outras vezes dia (…) 

Fiz secar, sequei 

Espelho do que verei… 
Na minha já farta ou  

na tua sempre minha face 
(…) Dupla face, 

É preciso erguer traços  

O riso, a luz, 

de mudança (…) 
Mário Mata 

tudo o que dura (…) 

 
PER DONUM 
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O Perdão faz bem ao coração
Enquanto a medicação e a psi-

coterapia são os blocos de cons-
trução para a recuperação da 
doença mental, fazer as pazes e 
procurar o perdão é um processo 
determinante na felicidade e bem 
estar do ser humano e um cami-
nho a seguir nos períodos de esta-
bilidade, já que nas fases agudas 
de crise a capacidade de escolha 
e a vontade são muito diminutas, 
inviabilizando-o. Quando a doen-

artigo que mencionei acima. Numa espécie de convite a “olhar o espelho” e reconciliação com a nossa “outra face”, 

lanço	o	desafio	a	que	estas	vivências	importadas	de	outro	continente	nos inspirem e se tornem também as nossas, a 

refletir como “luz” nas páginas de uma próxima publicação da ADEB.     

 

O Perdão faz bem ao coração 

Enquanto a medicação e a psicoterapia são os blocos de construção para a recuperação da	doença	mental,	fazer	as	

pazes	e	procurar	o	perdão	é	um	processo	determinante	na	felicidade	e	bem	estar	do	ser	humano e um caminho a 

seguir	 nos	 períodos	 de	 estabilidade,	 já	 que	nas	 fases	 agudas	de	 crise	 a	 capacidade	de	escolha	 e	 a	 vontade	 são	

muito diminutas,	 inviabilizando-o.	 Quando	 o	 transtorno	 bipolar	 está	 na	 origem	 de	 uma	 ferida	 infligida	 a	 outrém,	

frequentemente	 falamos	 de	 gastos	 excessivos,	 infidelidade,	 explosões	 de	 raiva,	 consequências	 dos	 consumos	

abusivos de álcool e drogas, longos períodos de isolamento causados pela depressão, entre outros. A dor é real, mas 

como guardar rancor contra alguém que tem uma doença mental? Por outro lado, se temos uma doença mental, 

como e quando começamos a reparar os danos que causámos quando estávamos doentes? "Para compensar os 

danos,	é	preciso	redobrar	os	esforços	para	fazer	as	 “coisas certas”,	a	fim	de	mostrar	que	os	incidentes	que	exigem	

perdão	são	a	exceção,	não	a	 regra,	 sobre	o	caráter	e	a	doença	de	uma	pessoa. Assim como a estabilidade gera 

estabilidade na gestão da doença, a estabilidade gera reparação que gera perdão". (Buccino4, 2018).  

Worthington5 estudou	 a	 ciência	 do	 perdão	 desde	 os	 anos	 80	 e	 conduziu	 uma	 pesquisa	 que	 documenta	 a sua 

importância não só na saúde mental como também na saúde espiritual e física,	 tendo	 demonstrado	 que	 o	

História de vida Pedir perdão e perdoar-se A mudança A recompensa A transformação (doar-se) 
Skip, 59 anos 
. Ex-executivo 
. Vive	no	Arizona	com	a	sua	
mulher (4º casamento) 
. Tem	3	filhos	do	1º	casamento	
(que abandonou por causa da 
doença)	e	2	filhas	do	2º	
casamento (que não 
acompanhou por causa da 
doença) 
. Passou os últimos anos a 
tentar reconstruir-se depois de 
lutar contra o transtorno bipolar 
durante décadas, sem um 
diagnóstico.  
. Como parte do processo de 
reabilitação, além da medicação, 
começou a tentar compensar as 
pessoas que magoou. 
 

. Escreveu uma carta (com 30 
anos de atraso) ao	seu	filho	que	
não via desde os 9 anos, altura 
em	 que	 lhe	 foi	 diagnosticada a 
doença bipolar. 
“Eu gostaria de pedir desculpas, 
pois esta carta está alguns dias 
atrasada… Eu não sei por onde 
começar para dizer que eu sinto 
muito. Perdoa-me por eu ter 
desaparecido da tua vida. Eu 
realmente nunca pretendi fazer 
isso, mas acabei por ser um 
daqueles homens que deixam 
tudo. Deixei os trabalhos quando 
começaram a ficar muito difíceis. 
Deixei relacionamentos quando 
eles ficaram muito complicados. 
Deixei a cidade quando as 
coisas explodiram. Lamento ter-
te deixado e nunca me vou 
perdoar por isso.” 

"Querer perdoar a 
si mesmo é a 
chave" “Não é 
apenas um pedido 
de desculpas. É 
demonstrar a si 
mesmo aos outros 
que somos uma 
pessoa diferente. 
Você não pode 
voltar atrás, mas 
pode começar a 
partir do dia de 
hoje. Isso é o que 
chamo "superar o 
passado". 
 

Neste processo, fez	 as	
pazes	 com as suas 
filhas	 e	 um	 dos seus 
três	 filhos.	 Refere	 que	
o filho	a	quem	enviou	a	
carta, “escreveu-me 
uma carta maravilhosa. 
Disse que eu era a 
última pessoa no 
mundo de quem ele 
esperava ter notícias e 
que estava 
imensamente feliz	 por	
eu ter escrito aquela 
carta.” 
Os	 outros	 dois	 filhos 
ainda não o perdoaram 
mas Skip acompanha-
os à distância e admira 
os homens em que 
eles se tornaram. 
 

Skip encontrou no Serviço aos outros uma 
forma	de	resolver	o	passado. “A maneira mais 
satisfatória de fazer as pazes é fazer algo pela 
outra pessoa.” A sua atual esposa (Zenda, de 
61	 anos)	 nunca	 o	 deixou,	 mesmo	 depois	 do	
vício em apostas, gastos compulsivos, 42 
empregos	diferentes	e	dívidas	ao	Estado. 
Há quatro anos atrás iniciou o seu período de 
estabilidade,	 altura	 em	 que	 Zenda	 foi	
diagnosticada com cancro. Skip tornou-se o 
seu cuidador. 
“Senti que finalmente consegui compensar um 
pouco do sofrimento pelo qual passei e fiz 
passar todos estes anos. Isso fez-me sentir 
como uma pessoa normal que pode estar lá 
para outra pessoa. De repente, somos co-
sobreviventes e co-cuidadores. Skip diz que 
continuará a tentar compensar os outros pelos 
danos que causou nas suas vidas e que no 
presente encontra a sua maior fonte de cura 
ao cuidar de Zenda, sua esposa. "Fazer por 
ela torna mais fácil perdoar-me". 

Cindy, 47 anos 
. Vive na Flórida 
. Diagnosticada com doença 
bipolar, após	três	internamentos; 
. A doença levou ao divórcio e à 
culpa por causa das suas 
atitudes 

“Depois de muitos anos, aprendi a perdoar e fazer as pazes e agora tenho paz e 
mais felicidade na minha vida.” 
A dimensão religiosa do perdão de Deus ajudou	Cindy	a	seguir	em	frente.	"É um 
processo. O que realmente me fez superar é que tenho uma forte crença em Deus. 
Saber que sou perdoada ajuda-me a seguir em frente.”  

“Vou à igreja, e estar perto de pessoas que 
me perdoam, se preocupam comigo e me 
aceitam ajuda-me a aceitar, a perdoar-me e a 
ajudar outras pessoas” 
 

Mari, 53 anos 
.	Enfermeira	 
. Vive em Wisconsin 
. Relacionamento estável de 10 
anos,	 com	 interrupções	 por	
causa da doença 
 
 

"Fiz as pazes comigo primeiro, 
indo à terapia, tomando a minha 
medicação, aprendendo sobre a 
minha doença e escolhendo um 
dia de cada vez". 

Lutou durante anos contra a doença bipolar 
não diagnosticada. Refere	 que	 aprendeu	
sobre a doença e ganhou estabilidade 
cuidando melhor de si mesma. O auto-
cuidado e consequentemente maior auto-
estima	 deixou-a menos irritada e revê-se 
como “pessoa muito mais fácil no convívio e 
no relacionamento com os outros”. 
 

"As pazes comigo mesma multiplicaram-se 
além de mim, na minha relação com os 
outros. Este processo levou anos e continuará 
por toda a minha vida, sem dúvida." 
 

Judi, 67 anos 
. Vive na Colúmbia Britânica 
.	 Tem	3	 filhos	 do	 1º	 casamento	
que abandonou por causa da 
doença com quem manteve 
contacto mas sempre com 
conflitos 
. Voltou a casar após divórcio 
(causado pelo abuso de álcool 
que consumia enquanto 
anestesiante para a doença 
bipolar tipo II não diagnosticada 
à época) 

Começou a escrever longas 
cartas para os seus filhos,	
tentando	 expressar	 a	 sua	
tristeza	 pelo	 modo	 como	 os	
tratou quando estava doente. 
 
 "O tom com que escrevi as 
cartas foi apenas a pedir muitas 
desculpas. Disse-lhes o quanto 
os amava e que, 
independentemente do que foi 
dito ou feito, eu sempre os amei, 
embora nem sempre tenha 
parecido.” 
 
 

Ao longo dos anos, o relacionamento com os 
seus	 filhos	melhorou,	 embora	ainda	 lute	 com	
velhos sentimentos de culpa e vergonha. 
“Reconciliei-me com os meus filhos adultos e 
sou amiga do meu ex-marido. No entanto, há 
sempre um sentimento de culpa e vergonha 
sempre que penso neles, os vejo ou falo com 
eles.” 
Judi tem tido a "medicação adequada" nos 
últimos cinco anos, aprendeu a gerir a sua 
vida e a doença, mas "a vergonha e a culpa 
nunca vão embora". "Tenho medo de morrer 
antes das coisas estarem bem entre todos 
nós. Eu sei que eles me perdoaram, mas eu 
ainda me pergunto se sou merecedora do 
perdão deles” 

 

ça bipolar está na origem de uma 
ferida infligida a outrém, frequen-
temente falamos de gastos exces-
sivos, infidelidade, explosões de 
raiva, consequências dos consu-
mos abusivos de álcool e drogas, 
longos períodos de isolamento 
causados pela depressão, entre 
outros. A dor é real, mas como 
guardar rancor contra alguém 
que tem uma doença mental? Por 
outro lado, se temos uma doença 
mental, como e quando começa-

mos a reparar os danos que cau-
sámos quando estávamos doen-
tes? “Para compensar os danos, é 
preciso redobrar os esforços para 
fazer as “coisas certas”, a fim de 
mostrar que os incidentes que 
exigem perdão são a exceção, não 
a regra, sobre o caráter e a doen-
ça de uma pessoa. Assim como a 
estabilidade gera estabilidade na 
gestão da doença, a estabilidade 
gera reparação que gera perdão”. 

ressentimento gera raiva e depressão e que adoece o corpo (doenças cardiovasculares e morte prematura). Porém, 

para Worthington, a presença de uma doença mental, por si só, não merece perdão instantâneo, mesmo quando a 

pessoa	tenha	tido	pouco	controle	sobre	as	suas	ações (perda do controlo inibitório), no sentido em que, ainda assim, 

a pessoa com doença deve	 assumir	 a	 responsabilidade	 das	 suas	 ações, sendo essa uma parte integrante do 

processo do perdão. 

Os passos do processo do Perdão na doença bipolar, segundo Worthington 
1 – Confesse o que fez de errado 
Ex. “Agi de forma errada” 

Sem oferecer desculpas. Para a parte prejudicada, a maior parte das vezes não importa se a pessoa estava em 
fase maníaca ou depressiva quando a transgressão ocorreu. 

2 – Ofereça um sincero pedido de desculpa, compadecendo-
se com a dor que causou à outra pessoa 
Ex. "Sei que prejudiquei gravemente a tua confiança em mim 
quando gastei todo o nosso dinheiro" 

Não importa o que você diz. Você só tem que atravessar o ponto onde sente remorsos, de uma forma que a 
pessoa entenda. 
Um esforço para fazer as pazes poderá ser interrompido se você negar que a transgressão ocorreu, ou tentar 
justificá-la, mesmo que seja com a doença. 

3 - "Equalize" a transgressão 
Ex. “Há algo que eu possa fazer para compensar o que eu fiz?” 

Ofereça-se para fazer reparações reais e concretas. Comprometa-se em não transgredir novamente (“Vou tentar 
não voltar a cair no mesmo erro”) e assegure-se que tem planos de segurança para o caso de entrar em crise 
(por exemplo, entregar o seu cartão bancário a quem cuida de si) 

4 – Pedir perdão 
Ex. “Podes perdoar-me por isto?” 

Somente depois de pedir perdão é que pode desculpar-se: “Será que ajudaria se soubesses o que estava a 
acontecer na minha vida?” Então poderá dizer: "Eu estava doente, no meio de um episódio". 

Quando você diz:" não pude evitar ", as pessoas desqualificam isso automaticamente e dizem: "Sim, poderias evitar se valorizasses o suficiente". Estar disposto a provar que você 
valoriza os sentimentos dos outros na sua vida, traduz-se assim na "garantia que você faça tudo o que estiver ao seu alcance para se manter mentalmente saudável".  

Worthington considera que o melhor contributo para o perdoar-se a si próprio é trabalhar ativamente na restituição, 

naquilo	que	depende	da	própria	pessoa	fazer	para	reparar o dano - fazer	muitas	vezes	a	coisa	certa	com	a	pessoa	

que	se	prejudicou,	tornando-se	confiável	para	ela	e	para	si. 

Auto-aceitação e auto-perdão  

Worthington salienta que as pessoas lutam mais com a auto-aceitação do que com o auto-perdão. “Se eu sou pai e 

bati no	meu	filho,	então	eu	peço	perdão	ao	meu	filho e posso perdoar-me.	Mas	ainda	permaneço	em	conflito	porque	

antes	de	bater	no	meu	filho	eu	não	era	o	tipo	de	pai	que	batia	no	filho.	Então,	ao	fazer	isso,	mudei	a	minha	natureza	

fundamental	e	 finjo	que	me	perdoo,	sem	me	aceitar.	Ser	capaz	de	me	aceitar	como	uma	pessoa	com	defeitos,	de	

uma	forma	mais	profunda	é	o	mais	difícil." 

Aceitar que se tem uma doença mental é um processo similar. “Você tem a doença bipolar. Você aceita-se a si 

mesmo	ou	mantém	a	idealização	de	que	vai	acordar	um	dia	e	ficar	melhor,	mesmo	que	assim	não	seja	há	mais	de	35	

anos? Mesmo que não faça nada por isso?” 

“Você pode lidar com as consequências. Você pode tentar evitar as consequências. Mas você não pode mudar a sua 

natureza… E se você não	está	disposto	a	aceitar	as	suas	 falhas	e	descobrir	como	 transformar	as	suas	 fraquezas	

numa direção construtiva e positiva, então pode ser que reconsidere a partir de agora, abrindo-se ao potencial de 

possibilidades	que	essa	mudança	de	direção	pode	trazer à sua vida e daqueles que ama.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Diz-me espelho meu: Há alguém que perdoe 
mais do que eu?” 

- “Sim! É o Amor!... É o Amor que tudo perdoa! 
Não há como persegui-lo, a menos que desejes 
a tua própria morte… Não há como tomar-lhe o 
coração porque ele não está onde pulsa, está 
para além de ti, onde ama… Deixa que te 
alcance o abismo da alma e que te dissolva a 
pedra que insistes em manter erguida… escolhe 
tomar a direção do seu beijo… Até que te does 
em plenitude e vejas o Amor em ação, em tudo e 
em todos. Fecha os olhos e sentir-te-ás 
perdoado! Abre os olhos e perdoarás! Aí, ver-te-
ás à imagem e semelhança do Amor. Verás a 
tua sombra, mas não mais te identificarás com 
ela. Saberás escolher, a partir desse beijo, 
permanecer no Amor. Escolherás a Vida e doá-
la-ás (dom) totalmente e através (per) de Ti” 
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6 Worthington considera que o 
melhor contributo para o perdoar-
-se a si próprio é trabalhar ativa-
mente na restituição, naquilo que 
depende da própria pessoa fazer 
para reparar o dano - fazer muitas 
vezes a coisa certa com a pessoa 
que se prejudicou, tornando-se 
confiável para ela e para si.

Auto-aceitação e auto-perdão 
Worthington salienta que as 

pessoas lutam mais com a auto-
-aceitação do que com o auto-
-perdão. “Se eu sou pai e bati no 
meu filho, então eu peço perdão 
ao meu filho e posso perdoar-me. 

Mas ainda permaneço em confli-
to porque antes de bater no meu 
filho eu não era o tipo de pai que 
batia no filho. Então, ao fazer isso, 
mudei a minha natureza funda-
mental e finjo que me perdoo, sem 
me aceitar. Ser capaz de me acei-
tar como uma pessoa com defei-
tos, de uma forma mais profunda 
é o mais difícil.”

Aceitar que se tem uma doen-
ça mental é um processo similar. 
“Você tem a doença bipolar. Você 
aceita-se ou mantém a idealiza-
ção de que vai acordar um dia e fi-
car melhor, mesmo que assim não 
seja há mais de 35 anos? Mesmo 

Referências bibliográficas e de inspiração:
1. BARROS, J. (2003). Perdão e felicidade: Uma abordagem intercultural. Psicologia, Educação e Cultura, 7(2), 283-311.
2. ROBERTS, Michelle (2009). Bipolar & Relationships: The Power of Amends, in BP Hope & Harmony, Vol. 11, Maio de 2018
3. PENEDA, José (2018). Perdão.
4. BUCCINO, Daniel L. Supervisor clínico do Adult Outpatient Community Psychiatry Program no Johns Hopkins Bayview Medical Center e professor assistente do 
Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins.
5. WORTHINGTON, Everett L. Jr., PhD, Professor de Psicologia na Virginia Commonwealth University em Richmond e ex-presidente do Conselho de Planeamento de 
Saúde Mental da Virgínia.

que não faça nada por isso?”
“Você pode lidar com as conse-

quências. Você pode tentar evitar 
as consequências. Mas você não 
pode mudar a sua natureza… E se 
você não está disposto a aceitar 
as suas falhas e descobrir como 
transformar as suas fraquezas 
numa direção construtiva e posi-
tiva, então pode ser que reconsi-
dere a partir de agora, abrindo-se 
ao potencial de possibilidades que 
essa mudança de direção pode 
trazer à sua vida e daqueles que 
ama.”

PERDÃO: o dom em Si! 
 
 
 

 
 

- “Diz-me espelho meu: Há alguém que 

perdoe mais do que eu?”

- “Sim! É o Amor!... É o Amor que tudo 

perdoa! Não há como persegui-lo, a menos 

que desejes a tua própria morte… Não há 

como tomar-lhe o coração porque ele não 

está onde pulsa, está para além de ti, onde 

ama… Deixa que te alcance o abismo da alma 

e que te dissolva a pedra que insistes em 

manter erguida… escolhe tomar a direção do 

seu beijo… Até que te does em plenitude e 

vejas o Amor em ação, em tudo e em todos. 

Fecha os olhos e sentir-te-ás perdoado! 

Abre os olhos e perdoarás! Aí, ver-te-ás à 

imagem e semelhança do Amor. Verás a tua 

sombra, mas não mais te identificarás com 

ela. Saberás escolher, a partir desse beijo, 

permanecer no Amor. Escolherás a Vida e 

doá-la-ás (dom) totalmente e através (per) 

de Ti”
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Segundo o DSM – 5 (Manual 
de Diagnóstico e Estatística das 
Perturbações Mentais, 5ª edição), 
a definição geral de Perturbação 
de Personalidade “é um padrão 
estável de experiência interna 
e comportamento que se afasta 
marcadamente do esperado para 
o indivíduo numa dada cultura, é 
invasiva e inflexível, tem início na 
adolescência ou no início da idade 
adulta, é estável ao longo do tem-
po e origina mal-estar ou incapa-
cidade (p. 771).”

A personalidade é aquilo que 
distingue os indivíduos, na sua or-
ganização interna e na forma como 
interagem com o ambiente, no tipo 
de resposta que tipicamente dão 
a diversas situações no seu quo-
tidiano e na sua capacidade de se 
adaptar às circunstâncias. Quando 
as respostas permanecem idênti-
cas, mesmo em situações em que 
persistência se revela ineficaz na 
resolução dos problemas, pode-
mos estar perante uma perturba-
ção da personalidade.

A formação da personalidade é 
um processo gradual, único para 
cada pessoa e que interage com a 
relação do indivíduo consigo mes-
mo, com os outros e com o am-
biente que o rodeia, traduzindo-se 
num modelo de funcionamento rí-
gido e inflexível no início da idade 
adulta, por vezes antes, durando 
depois toda a vida, a menos que 
exista uma intervenção psicotera-
pêutica estruturada e duradoura 
conciliada em algumas situações 
com a intervenção psiquiátrica e 
psicofarmacológica.

Estas perturbações influen-
ciam o individuo em todas as esfe-
ras do seu funcionamento, a nível 
social, afectivo, cultural, familiar e 
profissional, apesar de frequente-
mente a pessoa não percepcionar 
os seus padrões de pensamento 
como desadequados.

No DSM 5 consta uma análise 

PErTurBAçõEs DA PErsonAliDADE

renata Frazão
Psicóloga Clínica ADEB

destas perturbações, de que aqui 
vamos reproduzir algumas partes 
descritivas, em síntese, de cada 
perturbação da personalidade. 
Nesta síntese procurámos trans-
crever os possíveis sintomas as-
sociados a cada perturbação, sen-
do que o diagnóstico só pode e só 
deve ser feito por um profissional 
de saúde mental habilitado (médi-
co psiquiatra ou psicólogo clínico).

As perturbações da persona-
lidade estão divididas em dife-
rentes grupos, em que as sinto-
matologias apresentam sintomas 
comuns. Segundo o DSM 5, estas 
perturbações podem produzir al-
terações ao nível da:
 Cognição (formas de per-

ceção e interpretação de si, 
dos outros e do que o ro-
deia); 

 Afetividade (variedade, in-
tensidade, labilidade e ade-
quação da resposta emocio-
nal);

 Funcionamento interpesso-
al

 Controlo dos impulsos;
 Padrão duradouro é infle-

xível e global numa grande 
variedade de situações pes-
soais e sociais;

 O padrão duradouro origi-
na mal-estar clinicamente 
significativo ou défice no 
funcionamento social, ocu-
pacional ou outras áreas 
significativas;

 Início na adolescência ou no 
mais tardar no início da ida-
de adulta;

 Padrão duradouro não é 
mais bem explicado como 
manifestação ou conse-
quência de outra perturba-
ção mental;

 Padrão duradouro não é de-
vido aos efeitos fisiológicos 
directos de uma substân-
cia (por exemplo, drogas de 
abuso, medicamentos) ou a 

outra condição médica (por 
exemplo traumatismo cra-
niano)

As Perturbações da persona-
lidade podem ser agrupadas em 
diferentes grupos, de acordo com 
as suas características, podendo 
apresentar alguns dos sintomas 
descritos em cada perturbação, 
nomeadamente:

Perturbações de Persona-
lidade do Grupo A

Perturbação Paranóide da 
Personalidade

Padrão de desconfiança e sus-
peição invasivas em relação aos 
outros com interpretação malé-
vola das suas motivações, senti-
mento de que os outros querem 
tirar partido de si, o vão magoar 
ou decepcionar. Podem existir ou-
tros sinais como questionamento 
sistemático da lealdade dos ou-
tros e em que qualquer pequeno 
desvio da confiança e apoio serve 
para validar as suas crenças ini-
ciais de desconfiança, relutância 
em confidenciar ou aproximar-se 
dos outros por receio de que isso 
possa ser usado contra si, em al-
guma circunstância. Tendência 
para fazer uma leitura ameaça-
dora de comentários inocentes, 
má interpretação dos elogios que 
lhe são feitos e ciúme patológico, 
rancores persistentes e dificulda-
de em esquecer acontecimentos 
sentidos como insultuosos, inju-
riantes ou indelicados, que tenha 
experienciado.

Perturbação Esquizóide da 
Personalidade

Padrão global de desprendi-
mento das relações sociais e uma 
gama restrita de expressão emo-
cional em situações interpessoais, 
que pode incluir falta de desejo ou 
de prazer em relações de proximi-
dade, incluindo fazer parte de uma 



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

8 família, escolha quase sistemática 
de actividades solitárias, pouco 
prazer em variadas actividades, 
incluindo sexuais, aparente indi-
ferença ao elogio ou critica, frieza 
emocional, desprendimento ou 
aplanamento da afectividade.

Perturbação Esquizotípica da 
Personalidade

Padrão Global de défices so-
ciais e interpessoais marcados 
por desconforto agudo e reduzida 
capacidade para relações de pro-
ximidade, bem como distorções 
cognitivas ou perceptivas e excen-
tricidades do comportamento.

Algumas pessoas apresentam 
ideias de referência, crenças bi-
zarras ou pensamento mágico que 
influenciam o comportamento; 
podem existir experiências per-
ceptivas pouco habituais como 
ilusões corporais, pensamento e 
discurso bizarro, desconfiança ou 
ideação paranóide, inadequação 
ou restrição do afecto, comporta-
mentos ou aparência excêntrica 
e ausência de amigos íntimos ou 
confidentes para além de familia-
res de primeiro grau, bem como 
elevada ansiedade social. 

Perturbações de Persona-
lidade do Grupo B

Perturbação Antissocial da 
Personalidade

Padrão global de desrespeito 
e violação dos direitos dos outros 
ocorrendo desde os 15 anos, com 
outros comportamentos possíveis 
como inconformidade com as nor-
mas sociais e legais, falsidade, 
mentira repetida, ou engano siste-
mático dos outros para obtenção 
de lucro ou prazer; impulsivida-
de, irritabilidade e agressividade; 
desrespeito pela segurança (sua e 
dos outros), irresponsabilidade na 
área profissional e/ou financeira e 
ausência de remorso.

Perturbação Estado Limite da 
Personalidade (Borderline)

Padrão global de instabilidade 
interpessoal, na auto-imagem e 
afectos, impulsividade marcada, 
sentimento persistente de aban-
dono ou de vazio, relações inter-
pessoais instáveis e intensas, os-
cilando entre idealização e desva-

lorização; perturbação 
da identidade, com-
portamentos, gestos 
ou ameaças recorren-
tes de comportamen-
tos  suicidários ou auto 
mutilantes, instabili-
dade de humor e raiva 
intensa e incontrolá-
vel; ideação paranóide 
transitória.

Perturbação His-
triónica da Personali-
dade

Padrão global de 
excessiva emociona-
lidade e procura de 
atenção invasiva e ex-
cessiva, querendo ser sempre o 
centro das atenções, com com-
portamento frequente de sedução 
sexual ou provocação inapropria-
da, superficialidade na expressão 
emocional, uso da aparência física 
para chamar a atenção, discurso 
impressionista, auto dramatiza-
ção, teatralidade e exagero, su-
gestionabilidade e consideração 
das relações como mais intimas e 
significativas do que são na reali-
dade. 

Perturbação Narcísica da Per-
sonalidade

Padrão global de grandiosida-
de (em fantasia ou comportamen-
to), necessidade de admiração e 
ausência de empatia. Neste tipo 
de perturbação da personalidade 
pode existir também uma exal-
tação de talentos e realizações, 
esperando ser reconhecido como 
superior sem realizações propor-
cionais; preocupação com fanta-
sias de êxito ilimitado, poder, bri-
lhantismo, beleza ou amor ideal; 
crença de que é especial ou único, 
necessidade de admiração exces-
siva; sentimento de titularidade, 
exploração dos outros; sentimen-
tos frequentes de inveja ou cren-
ça de que é invejado, arrogância e 
comportamentos de altivez.

Perturbações de Persona-
lidade do Grupo C

Perturbação Evitante da Per-
sonalidade

Padrão global de inibição so-

cial, sentimentos de inadequação 
e hipersensibilidade à avaliação 
negativa, evitamento de activida-
des ocupacionais que envolvam 
contactos interpessoais signifi-
cativos, por medo de críticas, de-
saprovação ou rejeição; medo de 
ser envergonhado ou rejeitado, 
resultando em indisponibilidade 
para envolvimentos mais íntimos; 
sentimento de inadequação em si-
tuações interpessoais; sentimento 
de ser inepto, sem atractivo pes-
soal ou inferior aos outros; relu-
tância em assumir riscos pessoais 
ou novas actividades por medo de 
que possam ser embaraçosas.

Personalidade Dependente da 
Personalidade

Necessidade global e excessi-
va de ser cuidado, que leva à sub-
missão e angústia de separação, 
com dificuldade em tomar deci-
sões do dia-a-dia sem aconselha-
mento excessivo e transferência 
para os outros de responsabilida-
des em áreas importantes da sua 
vida; dificuldade em expressar 
desacordo por medo de perder 
suporte ou aprovação; dificuldade 
em iniciar projectos ou fazer coi-
sas por sua conta, sentimento de 
desconforto ou desamparo quan-
do sozinho, por medo exagerado 
de não ser capaz de tomar conta 
de si mesmo; procura urgente de 
novas relações quando uma rela-
ção termina.

Perturbação Obsessivo Com-
pulsiva da Personalidade

Padrão global de preocupação 
com a organização, perfeccio-
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9nismo e controlo mental e inter-
pessoal à custa da flexibilidade, 
abertura e eficiência, com preocu-
pação excessiva com pormenores, 
regras, listas, ordem, organização 
ou horários, perdendo a finalida-
de da actividade; incapacidade de 
terminar as tarefas  pelos motivos 
atrás descritos, excessiva devoção 
ao trabalho e à produtividade, so-
breconsciencialização, escrúpulo 
e inflexíbilidade sobre assuntos de 
moral, ética e valores; incapacida-
de de descartar objectos gastos 
e sem valor, mesmo que não te-
nham um valor sentimental, relu-

O desejo de ter um filho é um 
desejo universal. Se é bipolar ou 
se o seu companheiro ou compa-
nheira são bipolares, saiba que 
esse desejo é legítimo e que, ape-
sar do diagnóstico, pode vir a ser 
tão bom pai/mãe e tão feliz como 
qualquer outro. O que precisa é de 
preparar-se, conhecer os riscos 
para si e para o bébé, à luz do co-
nhecimento médico atual e tomar 
decisões em conjunto com os seus 
médicos (psiquiatra e obstetra), 
companheiro, outros técnicos e 
familiares.

Se é homem, a quantidade de 
medicamentos no esperma é su-
ficientemente reduzida para não 
causar risco ao feto (embora o lítio 
possa afetar a produção de esper-
ma). Se é mulher, a maternidade 
obriga a assumir um compromis-
so ainda maior e mais cuidadoso 
do que o das mulheres não bi-
polares, no sentido de uma ver-
dadeira tomada de decisão para 
engravidar. À mulher bipolar não 
basta desejar ser mãe. É preciso 
optar por ser mãe, não deixando 
ao acaso a sua gravidez que deve 
ser planeada já que o curso da 
gravidez é muito diferente, se a 

GrAviDEz E DoEnçA BiPolAr
HElEnA EsTEvEs
Médica Psiquiatra CHPl

tância em trabalhar com outros, a 
menos que se submetam exacta-
mente aos seus métodos; rigidez, 
teimosia e avareza extrema.

Estas perturbações sobre-
põem-se muitas vezes aos diag-
nósticos de perturbações de hu-
mor Unipolar e Bipolar em co-
morbilidade e, em algumas fases, 
podem inclusivamente dificultar o 
diagnóstico clínico, pela sua exu-
berância e variedade de sintomas, 
bem como pelo facto de que cada 
pessoa experiencia estas sinto-
matologias em enquadramentos 
específicos da sua vida que é im-

portante avaliar, para se obter um 
diagnóstico e posterior interven-
ção adequados. 

O funcionamento da persona-
lidade deve ter em conta os con-
textos étnicos, cultural e sociais 
do indivíduo e fugir a ideias pré-
-concebidas, que tendam a uma 
categorização por excesso ou 
défice destas características, em 
função de aspectos como o géne-
ro, classe social, religião, cultura 
ou outra, em detrimento de uma 
avaliação clínica objectiva e deter-
minante para a definição da inter-
venção / tratamento a utilizar.

gravidez é desejada e planeada, 
diminuindo assim os riscos que 
possa vir a correr, assim como o 
seu bébé. 

1.PREPARE-SE

• Por consequência, é impor-
tante PLANEAR:

- Planeie a gravidez num perío-
do de eutimia.

- Use um método ANTICON-

CEPTIONAL para só engravidar 
quando realmente tiver decidido.

- Faça uma dieta saudável e 
exercício físico e abula o tabaco, 
álcool e drogas.

- Inicie vitaminas e ácido fóli-
co, mal planeie engravidar, muito 
antes da concepção, por exemplo, 
Natalben Supra® 1 ao pequeno-
-almoço.

- Consulte um obstetra. 
- Consulte um dentista para 

tratar as cáries antes da gravidez, 
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10 uma vez que não pode tratar as 
cáries quando o feto está em for-
mação (no 1º trimestre, por exem-
plo).

- Solicite testes prénatais (tipo 
teste triplo: B-HCG, PAPP-A e es-
triol livre) para detectar possíveis 
alterações genéticas (como tris-
somia 21 ou trissomia 18).

- Conheça-se e à sua doença: a 
gravidez é uma oportunidade e um 
desafio para melhorar ainda mais 
os cuidados consigo mesma e com 
a sua saúde, física e psicológica. A 
mulher bipolar deve conhecer a 
sua doença, os sinais de recaída e 
conhecer-se a si mesma, saber o 
que é capaz de aguentar.

- Planeie se é economicamen-
te viável ficar de baixa, o que pode 
ser necessário, se o stress laboral 
for demasiado, já que a gravidez 
é uma condição stressante em si 
mesma e lidar com mais do que 
um factor de stress ao mesmo 
tempo pode contribuir para des-
poletar uma recaída. 

• É importante PREPARAR-SE 
para uma fase de maior “depen-
dência” médica e familiar, em 
que terá que consultar mais vezes 
o médico e o psicólogo, submeter-
-se a mais análises e ecografias, 
ouvir mais conselhos de familia-
res. Efetivamente, há maior ne-
cessidade de vigilância médica e 
apoio.

• É importante DECIDIR, com 
a ajuda do médico, companheiro 
e família, se quer continuar ou 
não com o tratamento durante a 
gravidez, em especial durante o 
1° trimestre da gestação. É pre-
ciso uma análise custo /benefício, 
já que, se é retirada a medicação, 
pode haver risco de recaídas e de 
morbilidade para a mãe e risco 
para o feto, se é exposto à medi-
cação da mãe. Qualquer que seja 
a decisão nunca deve retirar a me-
dicação antes de falar com o mé-
dico, mesmo que já esteja grávida. 

• É essencial controlar o stress 
associado a esta difícil tomada de 
decisão. Conhecemos pessoas 
que pioraram logo na fase de pla-
neamento, consumidas pela dúvi-
da e a incerteza.

• É importante FORTALECER-
-SE psicologicamente e fortale-

cer a sua decisão.
A mulher bipolar é pouco 

apoiada na decisão de engravidar 
e 75% das bipolares que engravi-
daram relataram que ninguém as 
aconselhava a fazê-lo. Se a gra-
videz origina já de si inquietação, 
medos e receios, estes sentimen-
tos crescem na mulher bipolar. Os 
próprios médicos são invadidos 
por este receio de partilhar este 
risco com a paciente porque exis-
te um risco que deve ser assumido 
por todos. 

2. RISCOS PARA A MÃE

• Há risco de recaída caso reti-
re a medicação

- As taxas de recaída são al-
tas, particulamente se a retirada 
do tratamento for abrupta e nas 
pacientes que tiveram mais epi-
sódios prévios, mas é semelhante 
nas bipolares tipo I e tipo II.

 - Contudo, apesar das eleva-
das taxas de recaída, o exacto im-
pacto que a gravidez tem no curso 
da doença é indefinido, havendo 
autores (Sharma V, Pope CJ, 2012) 
que defendem que, apesar destes 
riscos, a longo prazo a gravidez 
tem um efeito global positivo na 
mulher bipolar.

- A percentagem de recaídas 
nas mulheres bipolares grávidas e 
não grávidas que retiraram o lítio 
e outros controladores de humor 
é a mesma: cerca de 50%. 

- Já no PERÍODO PÓS-PARTO 
as taxas de recaída são mais al-
tas nas bipolares grávidas (75%) 
sendo este o período de maior 
vulnerabilidade na doença bipolar 
e o risco de recaída mantém-se 
durante 1 ano. (Viguera, Nonacs, 
Cohen, et al., 2000)

- Fazemos notar que após os 
primeiros 3 meses e meio (pri-
meiro trimestre) a medicação 
tem um impacto mínimo na inci-
dência de malformações, pelo que 
pode ser administrada, embora 
com necessidade de maior vigi-
lância e monotorização.

- Neste período (como em to-
dos, na doença bipolar) a regula-
rização e higiene do sono são de-
cisivas na prevenção de recaídas, 

em especial no pós-parto. A falta 
de sono é o factor de stress mais 
frequente no pós-parto que pode 
catapultar uma mania numa do-
ente bipolar. Por isso, a família 
deve ajudar nos cuidados com o 
bébé, o que inclui dar apoio à noi-
te, para que a mãe possa dormir.

3. RISCOS PARA O BÉBÉ

• Há risco genético de trans-
missão da doença aos filhos.

Sim, é um facto que há trans-
missão genética mas o que se 
transmite (15 a 40% dos casos), é 
a vulnerabilidade para desenvol-
ver a doença, não a doença, trans-
missão que vai estar dependen-
te de muitos fatores: ambiente; 
gravidade da doença; a atitude do 
pai; a atitude da mulher perante a 
gravidez e decisão de cuidar de si 
e do filho o melhor possível, abs-
tendo-se de substâncias, álcool e 
tabaco. Fazendo-o, está a cuidar 
do seu bébé. É um compromisso 
com o que projectou e idealizou.

• Há riscos de exposição fe-
tal à medicação (A medicação é 
classificada em classes, de A a 
X, pela americana FDA-Food and 
Drug Admnistration- consoante 
a evidência de risco fetal- e esta 
classificação é usada internacio-
nalmente. Enumeraremos alguns 
exemplos) 

- A gravidez e o pós-parto co-
locam desafios no tratamento da 
doença bipolar, não havendo uma 
recomendação específica - clara e 
conclusiva- na selecção da medi-
cação.

- Os medicamentos na gravidez 
devem ser usados em monotera-
pia, em doses mínimas eficazes, 
com prioridade para as medica-
ções potencialmente eficazes na 
prevenção de episódios pós-parto. 

- Alguns medicamentos são 
seguros (Classe A), por exemplo, 
tiroxina, ácido fólico e valeriana.

- Outros, como a Clozapina, 
o risco fetal não foi demostrado 
(Classe B).

- Apesar de estar colocado na 
classe D da FDA (evidência de ris-
co fetal) manter o Lítio pode ser 
uma opção a ponderar (a lesão 
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11teratogénica causada pelo lítio- 
a anomalia de Ebstein - é rara, 
ocorre em 1-2/1000 nascimentos. 
Contudo, há estudos que referem 
pequeno aumento de outras alte-
rações). Obriga a monitorização do 
estado cardíaco fetal (ecocardio-
gramas fetais). Caso se opte por 
introduzi-lo apenas no 2º e 3º tri-
mestre são necessárias litiémias 
regulares. Pode ser necessário 
medir o lítio no recém-nascido. No 
período pós-parto a amamentação 
está proibida com o lítio.

- Já os antiepiléticos devem ser 
evitados pois os defeitos do tubo 
neural (espinha bífida e anence-
falia) e alterações crânio-faciais 
ocorrem em 3% no Valproato 
(classe D) e em 0,5 a 1% dos ca-
sos na Carbamazepina (classe D). 
Há relatos de diminuição no fun-
cionamento cognitivo da criança 
mais tarde. Quanto à Lamotrigina 
(classe C- o risco não pode ser ex-
cluído) os efeitos são menos co-
nhecidos e eventualmente meno-
res mas do mesmo tipo.

-  Os neurolépticos Haldol, 
Amilsulprida, Aripiprazol, Olanza-
pina, Risperidona, Paliperidona, 
etc, são todos da classe C (uso 
potencialmente arriscado). Os an-
tipsicóticos atípicos não demons-
traram ser mais seguros. 

-  O Biperideno e o Zolpidem 
estão na classe C (risco não pode 
ser excluído).

- Os antidepressivos Bupro-
piom, Sertralina, Citalopram, Du-
loxetina Escitalopram, Venlafaxina 
Trazadona e Fluoxetina também 
estão na classe C. Embora não 
tenham risco significativamente 
aumentado não há recomendação 
específica. Estão a surgir novos 
antidepressivos (brexanolol) com 
bons resultados no pós-parto mas 
ainda não se conhece o seu im-
pacto nas bipolares.

- As benzodiazepinas, dia-
zepam, alprazolam, lorazepam, 
clonazepam e bromazepam são 
todas da classe D. O  Flurazepam, 
por sua vez, pertence à classe X 
(uso contraindicado na gravidez)

- A Terapia Electroconvulsiva 
na gravidez é um das opções te-
rapêuticas mais seguras e a que 
causa menos complicações.

• Os riscos de baixo peso à 
nascença e risco de parto pré-
-termo não são conclusivos.

4. NÃO HÁ DECISÕES ISENTAS 
DE RISCOS

A mãe deve ser enquadrada 
por serviços médicos em que a in-
tercomunicação se faça de modo 
fluente, com envolvimento dos 
técnicos. O comportamento da 
mãe durante a gravidez pode ter 
um forte impacto na transmissão 
da bipolaridade ou de outras pato-
logias, ao filho. A mulher deve ser 
acompanhada com controlo eco-
gráfico fetal (os ecógrafos que são 
cada vez mais potentes na deteção 
de alterações precoces, antes da 
12ª semana) e ecocardiograma 
fetal no caso de se manter o lítio. 
O plano de tratamento deve envol-
ver também familiares e amigos. 
A mulher bipolar deve ter apoio 
psicoterapêutico para melho-
rar a forma de lidar com os seus 
medos e com a sua ansiedade. O 
desenvolvimento de um ambiente 

tranquilo é fundamental. Deve ser 
elaborado um plano B para um 
tratamento de emergência: pode 
ser necessária uma baixa prolon-
gada ou uma hospitalização. 

Em caso de malformação pode 
haver a opção de interromper a 
gravidez até às 24 semanas de 
gravidez (lei nº 16/2007).

• Vale a pena? Os bipolares 
devem ter filhos?

Tantos cuidados podem con-
duzir a dúvidas e pura e simples-
mente desanimar a mulher bipo-
lar e colocar em causa se vale a 
pena engravidar, mas como refe-
re Kate Jamison, autora do livro 
“Uma mente Inquieta”… a minha 
vida tem sido uma vida maravilho-
sa apesar dos horrores da doença 
bipolar. Sinto-me grata por ter 
nascido e não me imagino a não 
querer passar o dom da vida a ou-
tro ser.”
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Segundo a Sociedade Por-
tuguesa de Psiquiatria e Saúde 
Mental (SPPSM), um quinto dos 
portugueses (22.9%) sofre de 
uma perturbação psiquiátrica, 
sendo que é o segundo país da 
europa com a prevalência mais 
elevada. Estas perturbações são 
responsáveis pela diminuição da 
funcionalidade social e da produ-
tividade laboral de quem as pos-
sui (1). 

De acordo com o DSM-5 (Diag-
nostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 5ª edição) a 
perturbação bipolar é caracteri-
zada por episódios de mania ou 
hipomania, comportamento de-
sinibido e euforia, intercalados 
com períodos de depressão, ca-
racterizados por profunda perda 
de motivação (2). É uma doença      
psiquiátrica complexa e debili-
tante que atinge jovens e adultos 
(3) e que afeta as funções sociais 
e cognitivas(2).

O uso de suplementos ali-
mentares, tais como os ácidos 
gordos polinsaturados e as vita-
minas, não é consensual no tra-
tamento destas perturbações. 
Segundo uma revisão sistemática                
realizada em 2011, permanecem 
dúvidas acerca do benefício da 
suplementação da alimentação 
com ácidos gordos polinsatura-
dos, inositol, folatos e vitamina 
B6 (1). No entanto, é muito fre-
quente observarem-se carências 
nos indivíduos com perturbação 
bipolar, nomeadamente anemia e 
défices de vitaminas do complexo  
B, de ácidos gordos ómega-3, de 
vitamina C e de Taurina (4).  

Embora existam ainda algu-

mas dúvidas quando à necessida-
de ou importância da suplemen-
tação vitamínica ou em ácidos 
gordos no tratamento, é indiscu-
tível que uma alimentação saudá-
vel e equilibrada é fundamental 
no bem-estar de todos, incluindo 
os que sofrem de doença bipolar.

A qualidade da alimentação 
reflete-se na saúde do seu corpo, 
incluindo na saúde mental. Fre-
quentemente ouve falar-se dos 
efeitos benéficos dos bons hábi-
tos alimentares no tratamento 
e prevenção de doenças como a 
diabetes, a obesidade, a hiper-
tensão arterial ou as doenças 

cardiovasculares. O impacto que 
a nutrição tem no funcionamento 
do cérebro é evidente, no entanto, 
raramente são referidos ou estu-
dados os efeitos benéficos da nu-
trição saudável ao nível cerebral 
(5). Também é comum os indiví-
duos com doença bipolar apre-
sentarem uma elevada incidência 
de obesidade, diabetes, hiperten-
são e dislipidemia, provocados na 
grande maioria dos casos pelo 
sedentarismo e pelos hábitos ali-
mentares pouco adequados.

Ao longo deste artigo pode 
ficar a conhecer alguns dos ali-
mentos/nutrientes mais impor-

A iMPorTânCiA DA nuTrição 
no EQuilíBrio DA sAúDE MEnTAl
sílvia neves1, Cecília Gomes1 
11nutricionista | serviço de Dietética e nutrição | CHln, EPE
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13tantes para o bom funcionamento 
cerebral e físico.

As vitaminas do complexo B 
são importantes para manter os 
níveis de energia normalizados, 
evitando a fase depressiva na 
perturbação bipolar. Das vitami-
nas do complexo B, destacam-
-se pelo seu efeito importante na 
saúde mental: 

• VITAMINA B1 – Também co-
nhecida como Tiamina, ajuda a 
melhorar o humor e é importante 
nos estados de ansiedade. 

As principais fontes alimenta-
res são: extrato de levedura, car-
ne de vaca, leguminosas secas e 
verdes, arroz castanho, gérmen 
de trigo, frutos de casca rija, aba-
cate, couve flor e espinafres. (6)
(7)

• VITAMINA B6 - ajuda a ga-
rantir os níveis de serotonina que, 
se estiverem baixos, podem origi-
nar sintomas depressivos, altera-
ções do humor ou irritabilidade. 
Como também se trata de uma 
vitamina do complexo B, algumas 
das fontes alimentares coincidem 
com as da Tiamina. Sendo assim, 
são ricos em Vitamina B6 alimen-
tos como: o extrato de levedura, o 
frango, a vaca, o borrego, o peixe, 
a gema de ovo, a banana, o aba-
cate, a couve em geral, as amei-
xas, as nozes, as leguminosas e o 
arroz castanho. (6)(7)

• VITAMINA B9 - tem um efei-
to antidepressivo e contribui para 
que a medicação antidepressiva 
seja mais eficaz. Pode encontra-
-lo em alimentos como o fígado 
(de vaca), a farinha de soja, os 
vegetais de folha verde, o ovo e o 
arroz castanho. (6)(7)

• VITAMINA B12 - ajuda a 
recuperar de um episódio de-
pressivo. Participa na regulação 
química cerebral que influencia 
o humor. As principais fontes ali-
mentares são: o fígado e o rim, as 
ostras, as ameijoas, peixes gor-
dos como a sardinha e o salmão, 
o caranguejo e a lagosta, a gema 

de ovo, o peixe-espada, o atum, 
os rebentos de soja e o frango.(6)
(7)

Além das vitaminas do com-
plexo B existem ainda outras vi-
taminas e minerais com papel 
fundamental no funcionamento 
cerebral. 

• SELENIO - Além de ser re-
conhecido pela sua atividade 
protetora contra o cancro, é útil 
no tratamento da depressão e 
cansaço sentido por quem sofre 
de perturbação bipolar. Os ali-
mentos que mais o contêm são os 
cogumelos, o feijão vermelho, as 
lentilhas, o feijão frade, o cama-
rão, os crustáceos (lagosta, ca-
ranguejo), vários peixes (o atum, 
a truta, o peixe-espada, a sardi-
nha, a cavala, o bacalhau, a solha, 
o linguado), o arroz castanho, as 
sementes e o caju. (6)(7)

• CRÓMIO - Tem um papel 
importante no tratamento da de-
pressão, em particular na regu-
lação dos açucares e no combate 
à obesidade. Os alimentos que 
mais contribuem para manter os 
seus níveis normalizados são: a 
gema de ovo, o melaço, o fígado, 
o rim, os cereais integrais, os co-
gumelos, os espargos e os frutos 
de casca rija. (6)(7)

• MAGNÉSIO - Estimula o re-
laxamento dos músculos e atua 
em conjunto com o cálcio para 

ativar a transmissão nervosa. É 
um dos nutrientes responsáveis 
pela redução do stress e tam-
bém é importante na produção de 
muitas das hormonas do corpo. 
No que diz respeito às perturba-
ções bipolares é importante no 
controle dos sintomas maníacos. 
Pode encontrar este mineral so-
bretudo nos espinafres, nas cou-
ves, brócolos, ervilhas, anchovas, 
arroz castanho, quinoa, figos, se-
mentes, amêndoas, camarões e 
lentilhas. (6) (8)(7)

• CÁLCIO - Funciona em con-
junto com o magnésio e é res-
ponsável pela formação e manu-
tenção do sistema esquelético. 
É extremamente importante na 
transmissão dos impulsos nervo-
sos e, consequentemente, no bom 
funcionamento do cérebro. Algu-
mas das suas fontes alimentares 
são as couves (incluindo o repo-
lho), os espinafres, os brócolos, 
o tofu, a sardinha, as anchovas, o 
iogurte, o requeijão, as avelãs, as 
amêndoas e as sementes. (6)(7) 

• MANGANÉSIO - Este nu-
triente é fundamental em vários 
sistemas enzimáticos que in-
fluenciam, entre outros, o funcio-
namento do sistema nervoso cen-
tral e a produção de energia. Des-
te modo, a sua deficiência pode 
provocar alguma dificuldade em 
combater o stress, insónias e an-



R
E

V
IS

TA
 

B
IP

O
LA

R

14 siedade. Como principais fontes 
alimentares temos: as lentilhas, 
o pão de centeio, o gérmen de 
trigo, o arroz castanho, a aveia, a 
quinoa, o trigo mourisco, as no-
zes, os pinhões, as avelãs e as se-
mentes de sésamo. (6)(7)

• ZINCO - Entre outras fun-
ções, o zinco contribui para o 
controlo de açúcar no sangue, é 
importante para o sistema imuni-
tário e tem um papel importante 
na produção das hormonas sexu-
ais. Quando os seus valores estão 
abaixo do padrão podem ocorrer 
sintomas como a irritabilidade, 
alterações do humor ou quebras 
de energia. Ao nível da alimenta-
ção pode encontrar este mineral 
em alimentos como as ervilhas, o 
grão, o tofu, os crustáceos, o fíga-
do, o rim, as aves, a vaca e o car-

neiro, a aveia, o arroz castanho, a 
quinoa, o gérmen de trigo, os pi-
nhões, os cajus e as sementes de 
abóbora. (6)

Tendo em conta tudo o que foi 
exposto anteriormente, pode di-
zer-se que seguir uma dieta me-
diterrânica, caracterizada por ser 
rica em legumes, vegetais, cere-
ais, frutas e sementes e também 
por incluir uma maior proporção 
de peixe em relação à carne ver-
melha e recomendar o consumo 
de ácidos gordos insaturados, 
contribui para a melhoria da saú-
de dos indivíduos, diminuindo a 
probabilidade de aparecimento 
de doenças físicas e também psí-
quicas, incluindo a depressão (5). 

Para manter um bom estado 
nutricional e de saúde é impor-
tante que mantenha uma vida ati-

va e faça uma alimentação varia-
da(9). Siga os 13 passos para uma 
alimentação e estilo de vida mais 
saudável:

Comece por…

1. Fracionar a alimentação ao 
longo do dia, não ficando mais 
de 3/4h sem comer. Assim, con-
seguirá evitar um apetite exage-
rado, que pode provocar algum 
descontrolo na quantidade de co-
mida que vai ingerir na refeição 
seguinte;
 sempre que possível, faça 

as suas refeições acompa-
nhado, sentado e evitando 
estar distraído com as tec-
nologias. É muito melhor 
aproveitar o tempo das re-
feições para por a conver-
sa em dia, com a família e 
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2. Mastigar bem os alimentos, 

de modo a facilitar a digestão;
3. Privilegiar o consumo de 

peixe e carnes brancas. Os ami-
noácidos das proteínas, presen-
tes na carne e no peixe, ajudam a 
combater os sintomas de depres-
são e a manterem os níveis de 
açúcar estáveis no sangue:
 consuma peixes gordos 

como a sardinha, o cara-
pau, o salmão selvagem, o 
atum e a cavala entre 3-5x/
semana;

 retire a gordura visível da 
carne e a pele das aves;

4. Consumir boas fontes de 
gordura. Elas têm uma ação im-
portante, já que potenciam o bom 
funcionamento do cérebro:
 prefira as gorduras mo-

noinsaturadas e polinsatu-
radas, como as do azeite, 
sementes e frutos oleagi-
nosos;

 os ácidos gordos Omega-3 
são imprescindíveis para 
o bom funcionamento do 
cérebro e a prevenção do 
aparecimento de sintomas 
de fadiga e depressão

 reduza o consumo de ali-
mentos ricos em gorduras 
trans e saturadas, como os 
snacks fritos, bolos, bola-
chas, folhados, entre ou-
tros…; 

5. Consumir alimentos ricos 
em fibra, prevenindo a obstipa-
ção:
 acompanhe sempre as re-

feições principais com le-
gumes variados ou saladas 
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2016;43(2):269–84. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.pop.2016.02.003
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5. Beyer Jl, Payne ME. n u t r i t i o n an d B i p o l a r D e p re s s i o n. Psychiatr Clin nA [internet]. Elsevier inc; 2016;39:75–86. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.psc.2015.10.003
6. Marber i. o nutricionista - Alimentos que cuidam do espírito e do corpo. 1a Edição. Editora D, editor. 2007. 48-80 p. 
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e, sempre que possível, 
comece a sua refeição com 
uma sopa de legumes;

 a fruta é também um ali-
mento rico em fibra que 
deve ingerir diariamente.

6. Evitar o uso de açúcar e/ou 
consumo de produtos ricos em 
açúcar (ex.: produtos de pastela-
ria, bolachas, sumos/refrigeran-
tes);

7. Consultar a informação do 
rótulo dos alimentos, em parti-
cular a lista de ingredientes e a 
tabela nutricional;
 compare mais do que um 

produto/marca antes de 
comprar, tendo em espe-
cial atenção ao conteúdo 
em “açúcares simples” 
(mel, xarope de milho, ar-
roz, frutose,

oligofrutose, açúcar invertido) 
e “gorduras saturadas”;

 evite o consumo de produ-
tos processados - esteja 
atento à lista de ingredien-
tes: quanto mais ingredien-
tes, maior o processamen-
to!

 opte por consumir mais 
“alimentos” no lugar de 
“produtos alimentares”!

8. Confecionar com menor 
teor de gordura:
 prefira os cozidos e grelha-

dos;
 não faça refogados - co-

zinhe em cru e em lume 
baixo, de modo a que a 
temperatura de confeção 
não degrade a qualidade da 
gordura;

 confecione os legumes a 

vapor e durante um cur-
to período de tempo (7-10 
min), a fim de prevenir as 
perdas de nutrientes;

9. Reduzir o consumo de sal. 
Opte por adicionar ervas aromáti-
cas (ex: orégãos, salsa, coentros, 
manjericão, entre outros) às suas 
confeções.

10. Acondicionar e/ou reaque-
cer os seus alimentos em reci-
pientes de vidro ou de plástico 
BPA1 free;

     (1Bisfenol A: aditivos tóxi-
cos ao organismo, presen-
tes no plástico e que são 
potencialmente transferi-
dos para os alimentos);

11. Beber bastantes líquidos, 
sob a forma de água ou chá, pelo 
menos 1,5 a 2l/dia;
 Reduza ou elimine a inges-

tão de bebidas com cafeína, 
com álcool ou com açúcar. 
Elas tendem a agravar os 
sintomas associados à per-
turbação bipolar;

12. Ser Mais Ativo(a)! A práti-
ca de atividade física é fundamen-
tal, contribuindo para o aumento 
do gasto energético, redução de 
massa gorda e formação/manu-
tenção da massa muscular; 

13. Descansar! Procure dor-
mir pelo menos 8h de sono segui-
do:
 deite-se cedo e no escuro. 

para otimizar a qualidade 
do seu sono;

 evite ter telefones, tablet, 
computadores, televisão ou 
outros dispositivos eletró-
nicos no quarto.
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A Associação de Apoio aos Do-
entes Depressivos e Bipolares, 
ADEB, em consonância com os 
seus objetivos estatutários, de-
senvolveu nas áreas geográficas 
da Grande Lisboa e do Grande 
Porto, entre 1 de Setembro de 
2017 e 31 de Agosto de 2018 o 
projeto “Mais Saúde, Mais Quali-
dade de Vida”, cofinanciado pela 
Direção-Geral da Saúde, DGS, no 
âmbito do Programa Nacional de 
Saúde Mental, afim da promo-
ção da saúde mental, particular-
mente das Perturbações Bipolar 
e Depressão Major, de modo a 
concorrer para uma prevenção do 
suicídio, através de metodologias 
complementares e relevantes da 
intervenção médica, nomeada-
mente as intervenções psicotera-
pêuticas e psicoeducativas, bem 
como os grupos de ajuda mútua.

A ADEB, desde 1991, tem como 
missão, em cooperação com di-
versas instituições, uma inter-
venção na área da saúde mental 
através da educação e promoção 
de adoção de estratégias pre-
ventivas e reabilitativas, por uma 
justa integração social da pessoa 
que tenha um diagnóstico de Per-
turbação Unipolar (Depressão) ou 
Perturbação Bipolar.

A pertinência do projeto “Mais 
Saúde, Mais Qualidade de Vida” 
surgiu perante este compromisso 

A ADEB desenvolveu entre 1 setembro de 2017 
e 31 de Agosto de 2018, o projeto 

“Mais Saúde, Mais Qualidade de Vida” 
cofinanciado pela 

Direção-Geral da saúde, no âmbito da 
promoção da saúde e prevenção do suicídio, 
na área da Grande lisboa e Grande Porto.

sérgio Paixão,
Psicólogo Clínico sede ADEB

Cármen Gonçalves
Assistente social sede ADEB

junto da comunidade e dos nos-
sos associados, e a compreensão 
da problemática do suicídio como 
um grave problema de saúde pú-
blica, tal como é referido no Plano 
Nacional de Prevenção do Suicí-
dio- PNPS 2013/2017, em que a 
existência de um diagnóstico de 
Perturbação de Humor – Pertur-
bação Bipolar ou Unipolar (De-
pressão) – é considerado um dos 
principais fatores de risco para o 
suicídio.

Neste seguimento, a ADEB 
propôs acolher e dar acompanha-
mento clínico e social às pessoas 
com Perturbações de Humor, de-
sinstitucionalizadas, em regime 
de ambulatório individual e, em 
contexto de grupo, em particular 
para pessoas com ideação suicida 
e em pós-crise, quer de agudiza-
ções ou de eventuais tentativas de 
suicídio. 

Com a realização do projeto 
“Mais Saúde, Mais Qualidade de 
Vida”, que assentou nos domínios 
da Prevenção do Suicídio e da 
Promoção da Saúde Mental, veri-
ficamos ter alcançado os seguin-
tes objetivos:

- Obtenção de ganhos de saú-
de, com a contribuição para a di-
minuição dos episódios da doen-
ça, para a diminuição do número 
de internamentos psiquiátricos, 
diminuição da presença de ide-

ação suicida e comportamentos 
suicidas e, para a diminuição do 
absentismo laboral e baixas mé-
dicas associadas à Depressão e à 
Perturbação Bipolar; 

- Capacitação dos beneficiá-
rios de estratégias para lidar com 
situações problemáticas, dificul-
dades pessoais e promoção de 
pensamentos adaptativos no qua-
dro da Depressão e Perturbação 
Bipolar, bem como a promoção 
de aquisição de competências 
e de auto cuidado, autoestima e 
autoconfiança, e relacionamento 
interpessoal;

- Contribuição para a execução 
das orientações e estratégias do 
Plano Nacional de Saúde.

Para tal, a ADEB desenvolveu 
um conjunto de serviços enqua-
drados nos seus estatutos.

O SOS: Sentir ADEB, um servi-
ço telefónico e correio eletrónico 
para dar resposta e encaminha-
mento a situações de pessoas 
que se encontrem em maior so-
frimento, incluindo a existência 
de ideação suicida. Durante o 
projeto, prestamos apoio a 473 
pessoas, sócios da ADEB e da co-
munidade em geral, sendo 338 do 
sexo feminino e 135 do sexo mas-
culino. O devido suporte emocio-
nal e a informação foram presta-
dos pela equipa de psicólogos clí-
nicos da ADEB a 302 pessoas que 
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17procuraram o serviço na condição 
de quem tem um diagnóstico de     
Doença Mental e a 171 familiares 
ou amigos.

A Avaliação Primária Social 
e Clínica, APSC, a pessoas com 
diagnóstico e seus familiares, é a 
primeira consulta presencial com 
o intuito de encaminhar para os 
serviços e valências instituídas 
de acordo com as necessidades 
avaliadas. Nesse sentido, a equi-
pa técnica da ADEB realizou 203 
APSC, das quais 147 referiram 
uma perturbação a nível da saúde 
mental e 56 a familiares ou ami-
gos. Deste total, 101 foram inte-
gradas nas valências e atividades 
programadas.

Para além das intervenções 
farmacológicas, as intervenções 
psicoterapêuticas, são uma im-
portante forma de tratamento da 
Depressão e da Perturbação Bi-
polar. Têm o objetivo de assegu-
rar que a pessoa com diagnóstico 
de Perturbação de Humor possa 
desenvolver capacidades e es-
tratégias para gerir o impacto da 
sua doença, bem como desen-
volver competências emocionais, 
cognitivas e sociais necessárias 
a uma maior qualidade de vida, 
com o mínimo de suporte neces-
sário por parte dos profissionais 
de saúde, para uma justa (re)inte-
gração comunitária. Assim, foram 
apoiadas 206 pessoas através de 
um Acompanhamento em Reabi-
litação Psicossocial, na vertente 
de psicologia clínica, neuropsi-
cologia e Psicoterapia Cognitiva 
Comportamental. 

A psicoeducação constitui ou-
tra das componentes fundamen-
tais num plano de tratamento 
global. Proporciona um aumento 
do conhecimento e compreensão 
sobre a doença e o tratamento, 
facilitando o desenvolvimento 
de estratégias para uma melhor 
gestão da doença. 

Nesse sentido, para além do 
contexto individual, foram reali-
zados 4 Grupos Psicoeducativos 
para pessoas com Depressão ou 
Perturbação Bipolar, 4 Grupos 

Terapêuticos de Stress e Ansie-
dade e 2 Grupos de Prevenção de 
Ideação e Comportamento Suici-
da, GPICS.

Em relação aos GPICS, sendo 
uma iniciativa piloto, gostáva-
mos de realçar que, em ambos 
os grupos que se realizaram, os 
elementos foram muito partici-
pativos ao colocarem as suas dú-
vidas e, perante a seriedade do 
tema, gerou-se uma entreajuda 
de que resulta uma partilha de 
estratégias para lidarem com os 
pensamentos suicidas, orientada 
e promovida pela terapeuta. Con-
seguiu-se, deste modo, conquis-
tar um espaço de partilha sobre 
este tema para as pessoas que 
sofrem ou já sofreram de ideação 
ou comportamento suicida. A co-
municação e a abertura de pode-
rem falar sobre este tema, sem 
julgamentos morais ou culpabili-
dade, foi uma mais-valia na pro-
moção da estabilidade clínica dos 
beneficiários. Acreditamos que 
a dificuldade que encontramos 
na implementação destes gru-
pos – estava previsto realizarmos 
3 e foram realizados 2 grupos – 
prende-se com a sensibilidade do 
tema, bem com a carga negativa 
a que estes pensamentos estão 
inerentes.

Pretendemos ainda realçar 
que, a par das metodologias des-
critas anteriormente, uma das 
formas terapêuticas de exce-
lência da Reabilitação Psicosso-
cial- RPS são os Grupos de Aju-
da Mútua, pela sua importância 
no combate ao estigma, solidão 
e isolamento, tendo beneficiado, 
durante a realização deste proje-
to, 71 pessoas com um diagnósti-
co de Perturbação de Humor. 

Com o propósito de disponibili-
zar um serviço de apoio a pessoas 
com necessidades sociais, nome-
adamente pessoas desemprega-
das, a ADEB, através do Serviço 
Social e Orientação Profissional, 
apoiou 75 associados com neces-
sidades sociais e/ou numa condi-
ção de desemprego. É de realçar  
a importância do acompanha-

mento no âmbito da empregabili-
dade às pessoas  abrangidas por 
este serviço, no sentido de (re)
construírem o seu projeto profis-
sional, enquanto motor de empo-
werment e Recovery.

As Perturbações de Humor, 
para além de quem tem a doença, 
afetam também a família e ami-
gos – os cuidadores informais. 
Deste modo, para uma diminuição 
da sobrecarga do cuidador, foram 
apoiados 27 familiares através 
do serviço de Acompanhamento 
Psicológico às Famílias. Com-
plementarmente desenvolveram-
-se intervenções psicoeducativas 
com a realização de 2 Grupos 
Psicoeducativos de Familiares. 
Em relação aos Grupos de Ajuda 
Mútua de familiares, de referir 
que no início do projeto, tivemos 
algumas dificuldades na mobili-
zação de pessoas para estes gru-
pos. Contudo, após uma avaliação 
intermédia, através de questioná-
rios aos familiares, conseguimos, 
a partir de Junho de 2018, que 
se realizassem mais 3 sessões, 
concretizando o que estava ini-
cialmente previsto no projeto. No 
total das sessões, beneficiaram 
16 familiares.  

Para uma promoção da Lite-
racia em Saúde Mental, nome-
adamente sobre a Perturbação 
Bipolar e Depressão, foram rea-
lizadas 7 Sessões Psicopedagó-
gias no âmbito da Saúde Mental 
e 2 Sessões Psicopedagógicas a 
assinalar o Dia Mundial de Pre-
venção de Suicídio, assim como 
3 Colóquios sobre saúde mental e 
em particular sobre as Perturba-
ções de Humor.

Após o termo do projeto, con-
tamos continuar a contribuir, de 
forma sustentada, através de 
uma intervenção especializada e 
próxima que conta com a experi-
ência profícua dos trabalhadores 
da ADEB, aliada a uma visão es-
tratégica e conhecedora da reali-
dade por parte de dirigentes com 
a experiência e vivência de um 
diagnóstico, para promoção da 
saúde.
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Marilyn Monroe poderia ter 
um distúrbio afetivo, como doen-
ça Bipolar ou Depressão Major? 
Esta é uma questão que me per-
seguiu por anos.

 
Marilyn Monroe. Durante toda 

a minha vida fui completamen-
te fascinada por ela. É por causa 
da sua beleza, de tirar o fôlego? 
O talento dela? A sua excêntri-
cidade? O que é que eu, e tantas 
outras pessoas, achamos de fas-
cinante nela? Eu tenho as minhas 
próprias razões únicas com as 
quais algumas pessoas se podem 
identificar. 

A história de Marilyn é uma 
história de trapos para a riqueza. 
A sua vida não foi fácil. A sua mãe 

Marilyn Monroe 
o que podemos aprender com a sua vida 

e com a sua luta pela saúde mental

Carol Borrelli
neuropsicólogo  - sede nacional da ADEB

supostamente sofria de esquizo-
frenia e foi-se tornando cada vez 
mais incapaz de cuidar da sua 
amada Norma Jeane, pelo que a 
sua filha foi colocada num orfa-
nato. 

E aí começa o meu fascínio 
por ela. Não é apenas o apelo da 
sua estrela, são as lutas com as 
quais ela teve de lidar que me en-
cantam. Eu não posso imaginar 
o quão difícil deve ter sido a sua 
vida, devido ao facto de ter tes-
temunhado o sofrimento da sua 
mãe, com esquizofrenia, numa 
época em que havia muito menos 
opções de tratamento em relação 
aos dias de hoje. Além disso, o 
tempo que passou no orfanato foi 
uma experiência horrível. 

Além disso, especulava-se 
que a própria Marilyn Monroe 
possa ter tido uma doença men-
tal. A jornalista Claudia Kalb dis-
se que é provável que Monroe 
tenha sofrido de transtorno de 
personalidade limite- Boderline. 
Claro, ela não está aqui para nos 
esclarecer isso, por isso só po-
demos especular. Eu li sobre as 
suas supostas lutas com toxico-
dependência, internamentos psi-
quiátricos, Depressão, tendên-
cias suicidas, e muito mais. Se 
for verdade, ocorre-me mais uma 
possibilidade: Ela poderá ter tido 
doença Bipolar ou algum tipo de 
transtorno afetivo?

O que podemos ter mais em 
comum com esta estrela? Ela 
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guns dos mesmos problemas que 
temos em termos de padrões de 
pensamento e humor? E o que 
podemos aprender com eles?

Talvez nunca nos conheçamos 
verdadeiramente. No entanto, 
há muito, tanto de bom como de 
mau, que podemos extrair das 
suas lutas relatadas: 

1. A auto- medicação é fre-
quente nas pessoas com 
doença mental, em geral 
e doença bipolar em parti-
cular. No entanto, não é o 
caminho a percorrer. Ser 
seguido por um bom psi-
quiatra é uma obrigação. 
Ao aproximar-se do seu re-
gime de medicação, é ten-
tador fazer alguns “ajus-
tes” sem informar o seu 
médico. Devemos resistir 
à tentação de “ajustar” o 
nosso regime de medica-
ção independentemente 
dos nossos médicos. Pode 
ser perigoso e considerado 
auto- boicote. 

2. Os medicamentos pres-
critos já percorreram um 
longo caminho. Muitos dos 
medicamentos que foram 
receitados a Marilyn deixa-
ram-na num estado “zom-
bie”. Fizemos progressos 
nesta área, e devemos es-
tar gratos por isso.

3. Fama, fortuna e “sucesso” 

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3448841/she-volatile-unstable-impulsive-Marilyn-
Monroe-likely-borderline-personality-disorder-new-book-reveals.html

não protegem as pesso-
as das consequências da      
doença mental. Se beleza, 
desejo e carisma pudessem 
salvar uma vida e proteger 
a pessoa do dano que a     
doença mental pode trazer, 
Marilyn Monroe poderia ter 
vivido o suficiente para ter 
visto um lar de idosos. De-
vemos resistir à tendência 
de pensar que as pesso-
as são imunes a doenças 
mentais baseadas em clas-
se, status e padrões sociais 
superficiais. Muitas pesso-
as que precisam de ajuda 
são esquecidas por isso 
mesmo. A doença mental 
não discrimina. Nós sabe-
mos disso, mas agimos so-
bre isso como indivíduos e 
como sociedade?

4. Ignorar o problema não 
ajuda, e na verdade pode 
até prejudicar as pesso-
as. Quantas pessoas no 
show business sabiam das 
dificuldades de Marilyn e 
olhavam para o outro lado? 
Passou como “tempera-
mento artístico”? Disse a si 
mesmo que “não é da mi-
nha conta”? Perdeu a opor-
tunidade de ajudar? 

5. Alguém com uma condição 
de saúde mental também 
pode ter muito talento. 
Muitos estudos relaciona-

ram a criatividade e doen-
ça mental, particularmente 
na doença bipolar. O perigo 
está em abrigar uma falsa 
noção de que, se tratarmos 
a doença, sufocaremos a 
criatividade. Pode-se fi-
car perfeitamente estável 
emocionalmente e ainda 
ser notavelmente criativo e 
produtivo. Não precisa ser 
um ou outro.

Finalmente, alguém que foi 
apaixonado por Marilyn Monroe 
toda a vida, como eu, gostaria de 
salientar que, apesar de sua mor-
te prematura, há um espírito de 
Marilyn Monroe que sobreviveu. 
Ainda hoje ela é uma figura icó-
nica. A doença mental não con-
seguiu eliminar isso. A sua lenda 
sobreviveu ao teste do tempo. Da 
mesma forma, a doença bipo-
lar não pode e não irá destruir a 
essência de quem realmente so-
mos. A nossa força e a nossa co-
ragem são contagiantes.

Eu gostaria que Marilyn Mon-
roe tivesse as maravilhosas opor-
tunidades de tratamento adequa-
do que muitos de nós temos. Se 
assim fosse, as coisas poderiam 
ter sido diferentes para ela. Sa-
bendo disso, para ela eu digo: 
“Obrigado, Norma Jeane, embora 
eu nunca te conhecesse…Posso 
relacionar-me e aprender conti-
go, e esse é o melhor presente de 
todos”. 
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Sou mulher e aprecio levar a 
vida com muita calma (ainda mais 
que uma tartaruga!) Adoro dormir 
o tempo necessário, por vezes até 
mais que isso, mas de facto não 
gosto de acordar com desperta-
dores e afins, de preferência com 
a luz do dia. Sou de poucas pa-
lavras, e não gasto sentimentos 
que me atrapalhem a capacidade 
emocional e racional. Sair de zo-
nas de conforto para mim é um 
grande desafio, mas… é sempre 
objetivo, planeado, mensurável e 
concretizável. Aprecio mais a le-
veza do Ser do que do Ter, sendo 
completamente abnegada de ma-
terialismos supérfluos. Avessa ao 
stress das cidades, prefiro o som 
do campo, especificamente da 
natureza.

A vida tem reveses e só cres-
cemos quando caímos, pois como 
diz o apanágio “Estamos come-
çados, não acabados!” E se nada 
fazemos, nunca saberemos o re-
sultado! Eu gosto da minha vida! 
Fiz as minhas opções, umas ve-
zes “hibernei”, outras, deixei para 
trás, outras, mudei, outras, alcan-
cei. A vida é assim mesmo, umas 
vezes “ganha-se” outras “perde-
-se”. E eis a sua beleza. “Porque 
o Sol nasce para todos…!”

Sempre quis ser mãe! Lem-
bro-me particularmente do dia 
em que esse benefício da natu-
reza feminina me foi concedido. 
De manhã tínhamos ido a uma 
consulta à tarde a uma urgência 
e à noite, estava certo. Tive uma 
alegria tamanha que já a minha 
irmã devia dormir, só me lembro 
das últimas palavras da minha 
mãe “Susana, hoje tivemos um 
dia longo, sei que a felicidade é 

Vontade de Ser Mãe 
com perturbação de Humor

susana lança rodrigues
sócia da ADEB nº 4092

muita, mas vamos descansar. 
Amanhã é dia de escola e de tra-
balho!” Lembro-me de perspeti-
var nomes, confesso que sempre 
me alegraram os nomes Fran-
cisco, Miguel, Ana e Catarina. E 
quando me perguntavam, eu dizia 
sempre que ia ter imensos filhos, 
tipo uma mesa cheia, genéticos, 
adotados, aperfilhados, eu iria 
ter sempre uma casa com muita 
gente.

Recordo especialmente que 
sempre pretendia dedicar meu 
tempo a crianças com mais ne-
cessidades, nomeadamente psí-
quicas e físicas. Ainda hoje aca-
lento esse desejo. A minha vida, 
está bem resolvida, e quer encon-
trar-me ao momento sem filhos, 
por opção. Não sou pessoa de ex-
cessos de passado, e considero-
-me muito tranquila relativamen-
te a tal. Se os meus percalços são 
menores ou não que os dos ou-
tros, isso a mim me diz respeito 
gerir. Ciclotimias, todos temos e 
cada um gere da melhor forma e 
bom é quando assumimos os nos-
sos limites e procuramos ajuda.

Ser Bipolar, tipo II, na minha 

“condição”, que é melhor do que 
ser o meu “normal”, ajuda-me 
a discernir e olhar o mundo de 
outra forma. Basta fazer alguma 
pesquisa pelos textos que tenho 
escrito para a revista Bipolar da 
ADEB e facilmente perceberão 
meu percurso. 

Atualmente na ADEB, temos 
grupos de apoio, onde prazerosa-
mente se conversa sobre expec-
tativas, receios, felicidades e afins 
de futuros e atuais pais. Por vezes 
confesso, que entre vários temas 
que se abordam existem alguns 
que suscitam minha curiosidade. 
Passo a explicar: Não é propria-
mente o facto de não poder dar de 
mamar, ou a gestação em si, pois 
considero-me uma pessoa com 
alguma cautela. A mim suscita-
-me mais curiosidade, a ambi-
valência em que o mundo está. 
A atualidade que vivemos é cada 
vez mais complexa. E se nos di-
ziam que “O mundo do trabalho 
seria árduo!” que se dirá do res-
to? Num Mundo onde se assiste 
cada vez mais à desumanização 
do amor ao próximo, por inte-
resses meramente económico/
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nhos e onde a maioria quer viver 
dessa insustentabilidade.

Um dia destes em pleno horá-
rio nobre um programa onde um 
filósofo tinha estado numa confe-
rência, fez a seguinte pergunta, 
mais ou menos assim: “quantas 
de vocês (cerca de 1000 crianças) 
acreditam que o mundo vai aca-
bar?” Dizia que ficou de imediato 
perplexo pois mais de metade das 
crianças pôs o dedo no ar… 

Chocou-me não pela “perple-
xidade” da resposta, mas mais 
ainda pela pergunta. Então, eu 
que sou daquelas pessoas que 
considera que a educação de um 
filho começa muitas gerações 
antes da dos pais, ando a planear 
a educação de filhos, sobrinhos, 
filhos de amigos e afins, para 
depois serem submetidos a este 
tipo de situações que só lhes ba-
ralha o cérebro…!?

Um filho é sempre um in-
vestimento, tal como nós fomos 
para os nossos pais, e ninguém 
pede para nascer. E tal como nós 
que com o cérebro copiámos os 
exemplos dos adultos eles co-
piam tudo, o bom e o mau. São 
como esponjas na água. Existem 
comportamentos que colocam 
em risco os nossos descendentes 
e creio que à medida do possível 
devemos ter algum cuidado, com 
a seleção de conteúdos que pro-
porcionamos a nós e aos que cá 
ficam assim como aos que virão.

Tenho por hábito, de nunca 
ver televisão às refeições. À noi-
te no quarto é igual. Costumo fa-
zer aquilo a que em psicologia se 
chama “Higiene do Sono”. Quan-
do saio à noite prefiro ambientes 
tranquilos. Ambientes com mui-
tas luzes interferem com minha 
parte neurológica. Opto por não 
gastar recursos cerebrais inutil-
mente. Por exemplo, se sei que 
há uma situação que me chateia, 
aprendi a dar um tempo, pôr de 
lado. Amo ouvir música, por nor-
ma vou para a clássica ou de ori-
gem portuguesa. 

Mas confesso, nada há de mais 

ternurento que um olhar. Não sou 
mãe, mas fui neta, sou filha e tia 
de dois rapazes e uma rapariga, 
17, 9 e 4 anos respectivamente. 
Por vezes, enquanto eles brin-
cam, eu finjo que leio, e miro as 
suas traquinices. E quando eles 
ficam os três comigo, existe a dis-
puta de quem dorme com a tia? 
Muitas vezes fico ouvindo as res-
pirações ou a olhar. E penso ali 
ficar até o tempo acabar… E ainda 
mais engraçado se torna, na hora 
do banho. É tipo linha de monta-
gem. Às refeições é igual, na hora 
de deitar uns rezam, outros oram 
e o Di benze-se. E é uma ternura, 
que vale mais que mil palavras, 
mil sorrisos, paixões, canções, 
desenhos, e tudo o mais que 
seja terreno. E só por si sou fe-
liz, porque entre a vida e a morte 
eu escolho a vida, porque é essa 
a minha condição de Ser Humano 
é viver e deixar viver, educar, dar 
amor, ensinar, cuidar e deixar o 
melhor legado, na esperança de 
que o mundo se torne equitativa-
mente mais justo.

Porque como tudo na vida é 
preciso paciência e muito amor, 
envolto numa série de sentimen-
tos e razoabilidades para enten-
der minimamente as relações, 
e quem pretendemos ao nosso 
lado. E o meu instinto de proteção 
é mais perspicaz, quanto mais 
dou mais vou recebendo da vida. 
Somos assim, feitos de trocas. E 

saber largar é essencial. Porque 
“Os filhos não são nossos, mas 
sim do mundo!” E tal como nós 
têm de saber crescer. Dói-nos é 
um facto, e até preferimos que as 
suas dores fossem nossas, mas… 
É a vida.

Não sei se virei a ter filhos, 
nem me preocupo com isso, mas 
amar os filhos dos outros de uma 
forma abnegada, é deixar o meu 
legado, a quem mais dele precisa. 
E é também aprender outras di-
mensões e aceitar as diferenças 
no amor. 

Sinto-me realizada, pois a vida 
a mim já me deu mais do que 
pedi. E a minha auto estima sen-
te-se bem. Pois ela não depende 
daquilo que os outros propagam, 
mas sim daquilo que vou cons-
truindo e alcançando. Não depen-
de de uma imagem, mas sim de 
conteúdos, princípios, regras que 
vão passando e de um acumular 
de factores e dos quais faço uma 
triagem positiva.

Por fim caro/a leitor(a) resta-
-me desejar-lhe uma boa leitura 
e se em alguma parte deste tex-
to o/a ofendi, desde já lhe peço 
as minhas desculpas, pois bem 
sei que as palavras são como os 
sentimentos. As primeiras depois 
de proferidas não têm retorno e 
os sentimentos depois de feridos 
são difíceis de dominar. 

Que o dia de hoje seja feliz e os 
próximos melhores ainda. 
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A melhoria da participação e qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, estas como 
suporte de retaguarda daquelas, não têm merecido da parte dos vários elencos governativos a atenção, 
importância e empenho que os doentes portadores de vários diagnósticos, ao nível da saúde mental, deviam 
ter. Longe disso. É um recorrente défice, que se agravou, significativamente, nos troikistas anos de 2011 
a 2015. Os governantes têm a obrigação de saber que - a saúde mental é a Mãe da saúde! Os concidadãos 
diagnosticados com doenças  psicológicas crónicas não podem nem devem ficar sujeitos à insuficiente as-
sistência médica.

As pessoas com deficiência mental são dos grupos mais desfavorecidos e excluídos da sociedade. En-
frentar tal negação é tarefa gigantesca. A política pública no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, para 
a inclusão social, para quem sofre distúrbios mentais, tem sido pouco mais que incipiente. Estes são os 
primeiros prejudicados quanto à inserção no mercado de trabalho, com todas as implicações directas e 
negativas, também vindas do estigma (e auto-estigma) e duma indesejável insegurança que os inibe na 
sua capacitação profissional. Porém, há ferramentas para minorar este sofrimento. E até aprender a ter 
um melhor desempenho, tanto na interacção com os outros, como na vida profissional. Desde logo, pela 
literacia da doença. Quanto mais se souber, como ela se manifesta, melhores serão as respostas para de-
belarmos os primeiros sintomas maléficos à nascença…

 Importa referir, que estivemos a abordar um conjunto de cidadãos com acesso (limitado) a cuidados 
médicos, mas e os sem-abrigo? Ou os sem-amor, muitas vezes a necessitar, antes do pão e da habitação, 
de cuidados de saúde mental…

Durante esta legislatura, a pouco mais de um ano do seu fim, a política do SNS foi seriamente inibida por 
cativações relevantes. Teve nefastas repercussões em vários organismos, entre os quais em Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, como a ADEB, onde os cortes ao nível das contribuições - atingiram 
os 50%! Estes organismos substituem o Estado, no campo alargado de valências de assistência a pessoas 
com disfunções psicológicas. Inaceitável, indigno e desumano! Com a benevolência dos adjectivos - porque 
a palavra adequada é - criminoso!!, já que se trata de um dos extractos populacionais mais frágeis! Caso se 
trate de injectar (o nosso) dinheiro no sistema financeiro e para bancos falidos há sempre milhares de mi-
lhões de euros…! Os mais frágeis, os portadores de doença mental, não podem estar sujeitos, nem a cortes 
nem ao assistencialismo caritativo, mas sim - a tratamento médico adequado e recuperador para serem 
inseridos como cidadãos de pleno direito. A nossa democracia assim o exige!

CorTEs 
nA sAúDE MEnTAl

vítor Colaço santos 
sócio da ADEB nº 2518
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No passado dia 20 de Outubro de 2018, foi apre-
sentada a nova Antologia Poética da ADEB no Fó-
rum da Sede Nacional da ADEB, com textos dos 
sócios.
Na obra poética “A Sociedade e os Afectos” es-
tão espelhados um conjunto de emoções e senti-
mentos que nos transportam para um quotidiano, 
onde a interacção entre o eu, a sociedade e os 
afectos, nos remete para a complexidade da exis-
tência humana.
Demasiadas vezes, essa nossa essência humana 
é esmagada por critérios que predominam sobre 
os valores verdadeiramente importantes.
Nestas poesias, é evidenciada uma capacidade 

analítica e reflexiva, escassa nos dias de hoje, e que tanta falta faz numa sociedade maquiada em fuga ou 
no conflito da luta, que cada vez menos tempo encontra para dar tempo ao tempo de profundamente se 
expressar e analisar, por forma a dar origem a uma reflexão sustentada, que possibilite o desenvolvimento 
de um trabalho, individual e colectivo, que dê um contributo real para uma arquitectura de afectos positivos, 
onde se possa alicerçar uma sociedade mais humana, solidária, equitativa e justa.

    Luís Oliveira

Neuropsicólogo ADEB

Sociedade e afetos
 

Como projetista de sonhos envolvi-me numa
espiral onde se misturam os afetos,

São emoções diluídas numa coragem por vezes
amadurecida fora do tempo.

Decidi renegociar com a sociedade,
para que o meu equilíbrio face a

um transtorno nomeado por uma certeza dúbia
se manifestasse enquadrado no hemisfério do

amor.
São os afetos que precisam de ser sentidos

pela alma afugentada por uma névoa cinzenta
que apodrece a capacidade de os tolerar, ou

ficar com eles dentro de si.
E joga-se numa roleta ao calha

os sentimentos que se devem nutrir.
Mas o que vale é o amor próprio e a

serenidade de poder sentir.

Ana Silva

In “A Sociedade e os Afetos”, Outubro 2018

A saúde mental dos 
portugueses, de 
José Miguel Caldas 
de Almeida, é um 
dos ensaios recentes 
publicado pela Fun-
dação Francisco Ma-
nuel dos Santos. 
«Os tratamentos não 
resultam. Isso não 
tem solução.» Até há 
pouco tempo, esta 
era ainda a ideia do-
minante em relação 

às doença mentais. Mais que isso: as doenças 
mentais eram, a maioria das vezes, associadas a 
preconceitos e mitos e não havia, sequer, a ideia 
de que se tratava de uma questão de saúde. Em 
2018, de que falamos, quando falamos de saúde 
mental em Portugal? Num ensaio que se preocu-
pa especialmente, mas não apenas, com a reali-
dade portuguesa, traça-se a evolução dos con-
ceitos de saúde mental e doença mental, faz-se 
a história do progresso científico, do tratamento 
e da prevenção, e a síntese dos mais recentes 
conhecimentos sobre causas, diagnósticos e im-
pactos – físicos, sociais e humanos – da doença 
mental, um dos principais desafios da saúde pú-
blica no século XXI.

Fonte: https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/2544/a-saude-
-mental-dos-portugueses

Poderá aceder à antologia e descarregá-la em:
https:// www.adeb.pt/news/antologia-poetica-a-sociedade-e-os-afetos

À Venda na ADEB
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CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

8 de Dezembro de 2018

         
             

            
        

Das 10:00 às 11:30 Horas
       

          
  

Das 11:45 às 12:30 Horas
- Colóquio subordinado ao tema “Perdão: o dom de Si”- Diana Couto, 
Tesoureira e Gestora da Qualidade da ADEB

Das 12:30 às 13:00 Horas
- Debate

ALMOÇO CONVÍVIO

     
         

           

DAS 13:30 às 15:00 Horas
• Almoço:

Ementa:
•  C repe; prato à escolha; bebida; sobremesa e café
     
 

 

 Inscrições até ao dia 7 de Dezembro de 2018 na Sede Nacional da ADEB
 ou pelos telefones 218 540 740/8,  TM: 968 982 150 ou email: adeb@adeb.pt
 O  preço médio por pessoa ronda os  €10,00.

COMPAREÇA e PARTICIPE

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

ESCREVA E DIVULGUE A REVISTA BIPOLAR

Ficha Técnica

Contactos
Sede Nacional da ADEB
Quinta do Cabrinha, Av. de Ceuta, n.º 53, Loja
F/G, H/I e J
1300-125 LISBOA
Tel: 218540740/8, Fax: 21 854 07 49,
Tlm: 968982150, adeb@adeb.pt
Delegação da Região Norte da ADEB
Urbanização de Santa Luzia, Rua Aurélio Paz
dos Reis, n.º 357, Torre 5, r/c, Paranhos
4250-068 PORTO
Tel: 226066414 / 228331442, Fax 228331443, 
Tlm: 938576900, regiao_norte@adeb.pt
Delegação da Região Centro da ADEB
Edifício Mondego - Av. Fernão Magalhães, 
nº 619 - 1º, Escritório 1.06 e 1.07
3000-168 COIMBRA
Tel / Fax: 23 981 25 74 Tlm: 96 898 21 17  
regiao_centro@adeb.pt
www.adeb.pt
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Convocam-se todos os associados da Asssociação de Apoio aos Doentes 
Depressivos e Bipolares - ADEB, a comparecer no dia 8 de Dezembro de 2018, às 
10:00 horas na Assembleia Geral Ordinária, ao abrigo da alínea c) do n.º1 do Art.º 
28.º dos Estatutos da ADEB, a realizar no Fórum da Sede Nacional, subordinada à 
seguinte ordem de trabalhos:

- Análise e Aprovação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019;
- Análise e Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal;
- Eleição dos Corpos Gerentes para  o quadriénio 2019-2022

Nos termos do artigo 25.º dos Estatutos, a Assembleia Geral Ordinária reunirá à 
hora marcada na Convocatória se estiverem presentes mais de metade dos 
associados com direito a voto, ou trinta minutos depois, com qualquer número de 
presentes.

Caro associado e amigo, na sequência da Assembleia Geral Ordinária e Colóquio, 
terá lugar um almoço convívio no restaurante Chinês “Hao Hua”, sito na Avenida 
Marechal Craveiro Lopes, 8A - Campo Grande (junto ao Hotel Radisson SAS 
Lisboa).

O menu será escolhido pela pessoa, �cando a mesma responsável pelo 
seu pagamento.


